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 ‹ هل كيرش ال « نیلاعلا بر هلل یتاغو یایغو یکسنو یتالص نإ : لق
 4 نيملسملا لوأ انأو ‹ ترمآ فكلذبو

 ميظعلا هللا قدص



 دنع نم هب تءاج ىذلا اهولدم ام . . ٩ هللا الإ هلإ ال 3 نع ةرم نم رثكأ لبق نم تیتک

 اهموهفم ىلع - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هابر ىذلا ليلا اهمهف فيكو ؟ هللا

 نم ريثك سح ىف تراص یتح ةبقاعتلا لايجألا لالخ اهموهفم رسنا فيكو ؟ حيحصلا
 اهتي ويحو ةلماكلا اهتتحش اهيلإ داعت نأ ىغبني فيكو ؟ ناسللاب قطنت ةملك درج نيرحأتملا

 نم هللا اهجرحخآ ىتلا اهتلاسر ققتو « مالسإلا ةقيقح ىلإ ةمألا دوعت ىكل « ةلماشلا

 : ؟ هلأ دوغوم امه ىقحتيف ءاهلجأ

 نونمؤتو ركنلا نع نوهدتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ منك
 4 للاب

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو
 .0ادیهش

 فلختسا امك ضرألا ف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو

 اتم مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو « مه ىضترا ىذلا مهنيد مه ننكميلو « مهلبق نم نيذلا

 . " ٭ اتش یب نوکرشی ال یئنودبعی

 انعقاو * باتك ىف مث * ٤ نوملسم نحن له» باتک ف ازکم كلذ نع تہتک

 ۱۹١ . نارمع لآ ( ۱ )

 )  ) ۲ةرقبلا : ٠٤۴ .

 . ه۵ : رولا ( ۳ )

 (م ۱۹٥۹ )ہ ۱۳۷۹ ماع والا هتعط تردص ( ) ٤



 ةيمالسإ ةيؤر ٠ باتك ىف ىرحآ ةرم مث ٩ ححصت نآ ىغبني ميهافم  باتکو صاح ا
 . ٩" رصاحملا ماعلا لاوحلال

 نأل ؛ < هلا الإ هّلإ ال » نع ثيدحلا نم ديزم ىق ةبغر ىسفن ف دج تلزام ینکلو
 بجاوو « اتايضتقمو « هللا الإ هّلإ ال لولدم یف هلوقآ نآ دیرآ ام لک دفنتسی م هلک هتبتکام

 تاحفصلا هذه ىف هتفضأ ام نأ لاخلا ةعيبطب معزأ تسلو . . اههاجت ةيمالسإللا ةوحصلا

 !ڌہآ اخوتغم لظیسو ۰ اًحوتفم بابلا لازامف ‹ ددصلا اذه یف لاقي نأ یخہنی ام لک دفنتسی

 هذه ىف ىبسح انإو . . ميظعلا لاها عوضوملا اذه ف ديدجب هيلع هللا حتفي نم لكل

 وآ +« لبق نم تبتك ایف زیکرتلا نم اهظح ذحخأت ل طاقن ضعب ىلع زكرآ نآ تاحفصلا
 نم تنيبت دق نكت مل هللا الإ هّلإ ال موهفم ىف لومشلا بناوج نم دبزم ىلإ رظنلا تفلأ

 سانلا نم ريثك فقاوم وه هللا الإ هّلإ ال موهغم ىف ةباتكلا ةدواعم ىلإ ىنعفد ىذلا نإو

 بابشلا نم مهضعبو « مهسفنأ نييمالسإلا ةاعدلا نم مهضعب « ةيضقلا هذه ىف

 نع عافدلاو ء مالسإلا نإ ةوعدلاب نورهاظتي نيذلأ نييناملعلا ضعب نع الضف « لجعتملا
 مالسإلا طخ نع مهودعبيل ؛ ساأنلا هب نوللضي ام راكفألا نم نوشبي مث « نيملسملا اياضق

 . ليصألا

 دارآ نم مهنم ءاوس « مالسإلا ىزب اويزتي نآ الواح اهم حضاأو مهفقومف نويئاملعلا امأف
 ىلع - نوحمسي دق نيذلا ١ ! نيلهأستلا » نم ناك وآ « هدحو ىبلقلا داقتعالا ف صح

  رهالا زواجتي الآ طرشب یبلقلا داقتعالا بناج ىلإ ةيدبعتلا رئاسعشلا نم ءىشب - ضضم

 «ةصاحخ ةفصب ةساأيسلاو « ةيعقاولا ةايا رومأ ىلإ دودحملا قاطنلا كلذ - لاوحألا عيمج ىف

 نم اًعنمو ۲ فرطتلا # نم اعم 1 هنع نيدلا دعبيو « نيدلاإ نع َدَعْبي نأ بج ام صحخأ ىهف

 ! نونمؤمل ا هدايع اهب مزتليل ؛ هللا اهرنآ ىتلا ٠ لوصألا » ىلإ عوجرلا

 عارصلا فورظ هتعفد دق مهنم ريثكف - ةصاخ لجعتملا بايشلاو - نويمالسإلا امآو

 . (م ۱۹۸۷ )ه۱ ۰۷ ماع یول هتعمل تردص ( ۱)

 ( م 1)1۹4 6 4° ةى شیو( م 1۹۸40 )ه1 ةة تک ( ۲

 , (م 1۹4: )ه1 ۰ ةر دص (۳)



 ىلع « ةعيرشلا ميكحت ةيضق ىلع زيكرتلا ىلإ ةيناملعلا بهاذملاو مالسإإلا نيب رئادلا ىركفلا
 ریتکف ءالؤه ینو ۽ ةيمالسإ تاعمتج حبصتل ؛ ةيلالا تاعمتجملا صقنت ىتلا ىه انآ

 ةعس ىلإ نوتفتلي الو « دودا قيبطت بوجو ىف مهسح ف ةعيرشلا ةيضق رصحنت مهنع
 مهقيبطت درجمب سانلا نأ اودقتعاف « دودحلا قيبطت ريغ ىرخأ ةريثك اًقافآ اهومشو ةعيرشلا
 ولو ؛ةحيحص ةيالسإ ةايح اوشيعيل ؛ مهمزلي ام لك اولمكتسا دق نونوكي دودا كلتل

 وآ «مويلا هيلع یه ام لع مہتایح طابنأو مهمالعإ لئاسوو مهميلعت جهانم تناك

 رحآلا بناجل ا ىلع اًعيرس اورم اورمو | مالسإلا ةفص اهيلع ىفضت ٩ ةطيسب # تاليدعتب
 كرش ىلع ثك اوزكر ىرخأ ةرابعب وأ . . ةدابعلاو داقتعالاب قلعتملا « ةيمكاحلا » نم

 اذه ىف اهلك ةثالثلا بناوحلا ةيمهأ عم « ةدابعلاو داقتعالا كرش ىلع اًعيرس اورمو « عيرشتلا

 ملسملا » ةايح ىف اًعيمج اهيف للخلا عرقوو « هللا الإ هّلإ ال موهفم ىف اهلك اهوخدو « نيدلا
 ! ٩ رصاعللا

 وأ ؛ نيركفملا نم دحأ ىلع باعي ارمأ هريغ نم رثكأ بناوحجلا دحأ ىلع زيكرتلا سيلو
 رمآ زيكرتلا اذهف « نايبلا نم اهقح اموطعأو ىرحألا بناوجلا ىلإ ارتفتلا اذإ « ةاعدلا
 ةنيعم لكاشم نوهباجي مہنأ مكحب « مهنم دصق ريغب ةاعدلاو نيركفملا نم عقي «ىرشب
 زکر دقف . . رثكآ اهياع نوزكرف هلا مكح ىلإ اهیف سانلا درل نودهاجیف ٠ مهرصع یف زربت
 اهيف تفرحنا فق تناك ةلاضلا قرفلا نأل ؛ تافصلا ةيضق ىلع ثك هلأ هحر ةيميت نبا
 ٍةيقب ىو هنكلو « هنمز ىف « رصعلا ةمزأ ىه كلت تناكف « ةديقعلا دسفأ اًديدش اًقارحنا

 ءايلوألا ةيضق ىلع باهولا دبع نب دمحم خيشلا زكرو « ءهاواتفو هبتك ىف اهقح بتاوجلا
 ةيقب نع ثدحت هدكلو « هنمز ىف ١ رصعلا ةمزأ * تناك األ ؛ روبقلا ةدابعو ةحرشألاو

 ةمزأ * األ ؛ ةعيرشلا ةيمكاح ىلع بطق ديس زكرو « هبتك فلتخ ىف اهقح اهافوف بناوجلا
 «لالظلاد ىف ةصاحخ ىرعأالا بناوحلا نع ثيدحلا ىو هنكلو « رضاحخلا تقولا ىف « رصعلا

 نيذلا نكلو . ٠ ىمالسإلا روصتلا تاموقم » و < ىمالسإلا روصتلا صئاصح ١ و
 ةيضق ىلع ةيميت نبا ذيمالت نم ريثك زكر دقف ! نوسني خويشلا كئلوأ ركف ىلع نوذملتتي
 نب دمع خيشلا ذيمالت نم ريشك زكرو ! « ةديقعلا * اهدحو ىه اينأك اهدحو تافصلا

 ديس ذيمالت نم ریثک زکرو ! كرشلا هدحو وه اينأك هدحو روبقلا كرش ىلع باهولا دبع
 اع الوہ۔ لوألاو !نیدلا لصأ یه اهدحو یھ اہنأک اھدحو ةعيرشلا ةيمكاح ىلع بطق
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 اهيلع زكر ىتلا بنإوح لا ىلع هنم اورصتقي الو « هلك مهخويش ركف ىلع ذملتتلا اودواعي نآ
 ! ةصاخلا مهرصع فورظل مهخويش

¥ # 

 تالاجملا كلت ىف رصحتت ال ٠ هللا الإ هلإ ال ١ نآ تاحفصلا هذه ىف هزاربإ تدرآ یذلاو

 ميكحت وأ « ةيدبعتلا رئاعشلا وأ « داقعالا لاج ءاوس « اهيف ثدحتن نأ اندوعت ىتلا

 ضقن وأ اهضقن لعج ذإ . ةئالثلا تالاجملا هذه هللا اهلعج ىتلا ةيمهألا لك ىلع « ةعيرشلا

 ايقيقح- الرمش ةلماش هللا امرنأ اك ۔ ىه اإ - شا الإ لإ ال لصأل اضقن اھنم دحاو یآ
 امو « هللا الإ هّلإ الب ةرهاظ هتاص تدب امو « رغص امو اهنم ربك ام « ةايملإ تالا لكل

 ةميركلا ةيالا هذه ىفكتو ! سائلا نم ريثك ىلع وأ « سانلا ضعب ىلع هتلص تیفح

 : كلذ ىلع ةلالدلل اهدحو

 , 4 . . هل كيرش ال ‹ نیلاعلا بر هلل یتامو یایعو یکسنو یتالص نإ لق 8

 ‹ حيحصلا داقتعالا اندقتعا نإو ۔اهقح هللا الإ هَل ال ايفو اننأ معزن نأ عيطتسن ال اننأو

 نيفلختم انك اذإ . هللا ةعيرشب انمكاحع تمكح نإو ء ةدابعلا كرش ىف عوقولا نم انوجن نإو

 وأ « اًيقالحأ نيفلختم وأ ء" اًيراضح نيفلختم وأ « اًيداصتقا نيفلخعم وأ « اًيملع
 نأل . . هتلازإ ىلع لمعن ملو كلذ نع انتكس مث ايركف نيفلختم وأ ء ايعاتجا نيفلختم
 ‹ ةحضاو تايلعت انأش ىف هلوسرلو هللو « هلأ الإ هّلإ ال تايضتقم نم اهلك رولا هذه

 ىمست ال ىهف « ةيافك ١ ضورف » وأ « نريع ١ ضورف » تناك ءأوس « ةملسللا ةمألل ةمزلم

 . " ها الإ هّلإ ال تايضتقم نمو « نيدلا بلص نم تناك اذإ الإ ۸ اضورف#
 نآ ام ؟ تا الإ هل ال یف ثدحتن لظن یتم لإ : یننولاسیل ٩ نییمالسإلا 3 نم ثك تإو

 !؟ ٩ ةيلمعلا لولا » ةلحرم . . ةيلاتلا ةلحرملا ىلإ ۲ لقتنت ١ نأ ناوألا

 ! باتكلا !ذم لوألا عفادلا وه لؤاستلا !ذه ناك (مبرو

 نعو اهنع ثدحتلا اينإ ! هلا الإ هلإ ال نع « ثدحتلا * ةيضق تسيل ًالوأ ةيضقلاف

 LY ماعلا 0

 ةراضحلل ىمالسإلا موها نع باثكلا ءانثأ ىف ثيدعل لا یتایس ( ۲

 ابتاقالعو ةيافكلا صورمو ںيحلا صورف نع ثدحتي ناک یرحشا سماا ںرقلا یہ لٹزغلا ںآ بجعلا نم ( ۳ )
 ةيبرا ةوقلاو ةراصم او ملعلل هنأ الإ هلإ ال لرمش ىف لداجيب رشع سماخا نرقلا ف صنو ٠ يدنا لصاأب
 ! ةيقشلا ةرفلعاو
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 هلأ للص . هللا لوسر لبق نم هکلس یدلا  لیوطلا قیرطلا ق یلوالا ةوطخل-ا وه اہعایضتقم
 هذه ىلع ةمألا ةيبرت كلذ دعب ىتأيو . هدعب نم ةاعدلا هكلسيو « - ملسو هيلع
 ام أذهو . هئوض ىلع ىدتبت ةمألأ ةيقبل اًجذومن نوكت ةبلص ةدعاق ةيبرتب ادب ٠ تايصتقملا
 < ةديدملا ف تاودس رشعو « ةكم ىف اماع رشع ةثالث - ملسو هيلع یلص هللا لوسر هلعف
 ‹ هقيقحتل دمأ ىلإ جاتحجيو « دعب متي ل رمأ وهو ‹ هدعب نم ةاعدلا هلعفي نأ بج امو
 نآل ؛ ها الإ لإ ال تايضتقم نع هثانثأ یف ٩ تیدحلا * عطقنی الو « هب مایقلل غلاب دهجو

 لب « دادعإلاو ةيبرتلا لحارم لك ىف هتلا الإ هلإ ال نع هيف ثيدحلا حطقني ل ميركلا نارقلا
 ثيدحلا نع فكي م - ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر نألو ! قالطإلا لع لحارملا لك ى

 ! هبر یل یتح هللا الإ هلإ ال تایضتقم نع
 ‹ اهيلإ ٠ لاقتنالا ١ ةرورض نع نوثدحتي ىتلا ٠ ةيلمعلا لولحلا * نأ اًيناث ةيضقلاو

 الإ هّلإ ال نم « لقتتن » نآ جاتحن ىتح « هللا الإ هّلإ ال ةرئاد جراخ هتاذب ئاق اًيش تسيل

 جاتحتال مث نمو « هللا الإ هلإ ال ميمص نم ىه امنإ ! ثحبلاو ةساردلاب اهيلإ هحوتتل ؛ هللا
 یف -انھج وت ناک ایآو انشحب ناک ایا - ئاد نحن لہ ! اھیلإ ہجوتتل ؛ ہلا ھلإ ال نم لقتنن ںآ
 ىف اهريغ دجويال هنأل ؛ اهررغ ىلإ اهنم جرخن ال . هللا الإ هّلإ ال ةرثاد  ةلماشلا ةرئادلا لحاد

 یایعو یکسنو یتالص» جراخ دجوپ نآ نکمی ءیش ال هنآ ذإ ‹ ةایخا عقاو یف الو هللا نید
 ! ثا الإ هّلِإ ال ةرئاد اهنیعب یہ یتلا ٤ یٹامنو

 هلا الإ هّلإ ال تالا نم لاج نم لقعتن نأ ةعقاولا ةايلإ ف ثدحي نأ نكمي ىذلا انإ

 روط نم ىلوألا ةعامملا تلقتنا اك « رخآ روط ىلإ اهراوطأ نم روط نم وأ « رخآ لاج ىلإ
 لإ « ةنيدملا ىف ةزكرمتملا ةلودلا ىلإ ء ةنيدملا ىف ةنكمملا ةعامحلا ىلإ ةكم ىف ةفعضتسملا ةعايلا
 روط نم تلقتنا اكو « ضزألا ىف ةدتمملا ةلودلا ىلإ « ةيبرعلا ةريزجلل ةلماشلا ةلودلا

 اذه ةهجاوم روط ىلإ « ىكرعل ا عمجتلا مايق روط ىلإ دارفألا سوفن ىف ةديقعلا خيسرت
 تالاجملا فلتخ ىف ىنابرلا جهنملل لمعلا ذيفنتلا روط ىلإ ء هلوح نم ةيلهاجلل عمجتلا

 اهنكلو . . ةيبرحلاو ةيملسلاو ‹ ةيجراخاو ةيلحادلاو « ةيعايتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا
 فقوتت الو « اهريغ ىلإ اهنم ١ لقتنت ءال « هللا الإ هّلإ ال ةرثأد لحخاد تئاك لاوحألا عيمج ىف
 ! اهمايضنقم نع مثادلا ثتیدحا نع فكلذک

# ### #¥ 



 ةراضحلاإو ملعلا اياضق نأ رصاعملا اتعقاو ىف سائلا نم ريثك سح ىلع بلغ دقلو

 ٠ ةيعوضوم ١ اياضق ىه « ةسايسلإو عاتجالإو ركفلاو نفلإو بدآلاو « ايجوئونكتلا#و
 ىوتسي « نيدلا راطإ نع ةجراخ ةتحب « ةيناملع # اياضق ىتح وأ « ةتحب « ةينف * وأ «ةتحب
 اًيعوضوم نوكي نأ بج اهيف مدقتلا ةزايح ىلإ ةيمالسإلا ةمألا ىعس نآو ؛رفاكلاو نمؤملا اهيف
 بكرب قاحللا#و « فلختلا ةلازإ * بجإو نم طقف ثعبني ائ« ةديقعلاب هل ةقالع ال اًحب
 ! هيف شيعت ىذلا ۲ رصعلا ةشياعم ١ و « ةثيدح ةلود * داجإ ىلإ ىعسلاو 4 ةراضحلا

 . ةثالث وأ « نييسيئر نيببس ىلإ رمألا كلذ عاجرإ نكميو

 اهذختي ىتلا - ابروأف . . « رصاعملا ملسملا » ىلع ىركفلا وزغلا ريثأت وه لوألا ببسلا

 تبرصح دق  ايجولونكتلاو ةراضحلاو ملعلا اياضق ىف ًاليلدو هل اًيداه « رصاعملا ملسملا»

 اهدعبت « ةيناملع » حورب اهلك رومألا هذه تلوانتو « هتذبن مث اهدحو ةديقعلا ىف نيدلا

 . نيدلا راطإ نع داماك !داعبإ
 هللا الإ هّلإ الب رسحنت تلظ ۔ ىدقعلا اهفلخت ىف ةيمالسإلا ةمألا نأ وه ىناثلا ببسلإو

 رثكألا ىلع وأ « ناسللاب قطنت ةملك درج اهتلاحأو « ىقيقحلا اهنومضم نم اهتغرفأ ىتح
 هّلإ ال هب ققحتت ام یصقأ ۔ مهسح یف - یه « ةيدبعت رئاعشو « ةملكلا بحاصي اًنادجو

 ةايحا عقأو ىف هلأ الإ

 ملعلا رومأ جرخت  ىدقعلا فلختلا ريثأتو ىركفلا وزغلا ريثأت _ اعم نيريئأتلابو

  سانلا سح ىف رمألا جاتحيو « هللا الإ هلإ ال لاج نم اهريغو ةيجولونكتلا ةوقلاو ةراضح-او
 كلت ىلإ هللا الإ هّلإ ال نم « لقعنن ١ نأ تالاجملا كلت ىف مدقلا نم ايش زرحن نآ اندرأ اذإ

 أ تالاجلأ

 ف امهجاشن نم ناک نإو نیقباسلا نيببسلا ىلإ فاضي نأ نكمي ىذلا ثلاثلا بسلا امآ

 < ايجولونكتلا ةروث * نأ نم « سانلا نم ريثك دنع هادص ددرتي ىذلا مهولا وهف « ةقيقحلا

 وأ « ةدحوم ميهافمپ اہناکس شیاعتي نآ بج ۽ ٤ ةرغص ةيرق » ىلإ ماعلا تلوح دق
 ىجولونكتلاإو ىراضحل او ىملعلا مدقتلا حبصي مث نمو . ةايا نم اونكمتي ىكل ؛ ةبراقتم

 <« رفاظلا برغلا هجتني ‹« نرمضلاو ةروصلإو مجحلا دحوم «ءادحاو ابلاق خلا . .

 ! رايح الو كلذ نم امه صانم ال « كالهتسالل ٩ ثلاثلأ ماعلا د نادلب «هدروتستو»

 . . ليطابأو ماهوأ ةثالثلا لكو



 فصن راہ دقو . . ىذتجي ىذلا جذومنلا وه سيل نيدلا هاجت نئطاقلا اب وروأ كلسمف
 ةقايلا نمو .. رايهالل هقيرط يف رحآلا فصنلاو « نيدلل ةيداعملا ةرصاعلا ةيلهاجلا

 نم هنإ لب . . اننيعأ مامأ هرايهنا دهشن نحنو راهنلا جذومنلاب ثبشتن نأ انيلإ ةبسنلاب
 انربخأ دق هلا مادام « ةمايقلا موي ىلإ انكم اًتباث ناك ولو جذومنلا كاذب ثبشعن شن نآ ةقالا
 انارآ نآب انيلع هللا ا رمو « كلذك ايندلا اورسخ دقو فيكف « مهرفكب ةرحآلا اورسخ دق مهنأ
 . © هک نول اعلا الإ اهلقعي امو سانلل اهب رضن لاثمألا كلتو :  مهرايمنا ف ىربكلا ةيآلا

 نم اپعاذ ٩ نيحلا ضورف ١ ضعب لب ٩ ةيافكلا ضورف 3 جرخأ ىذلا ىدقعلا فلختلاو
 ىغبني الف « اهحيحصتل ةيمالسإلا ةوحصلا تماق ىتلا رومألا نم وه « هللا الإ هّلإ ال ةرئاد

 نع ثيدحلا نم اورجضتي نأ مه ىغبني الو « اهيف اوعقي نأ ةصاخ ةفصب ١ نريمالسإلل»
 نأشلا اذه ىف ثيدحلا ةدواعم نعو « ةايللا تالاج لكل اهومشو « ٠ هللا الإ هلإ ١

 ٤ ىدقعلا اهفلخت نم ةمآلا جرخب اتوملم اعقاو حبصي ىتح لقألا ىلع یف رارمتسالاو

 ‹ ىج ولونکتو یملعو یراضح فلت نم بترت ام لک ةمالا ةايح ىف هيلع بترت یذلا

 اذه نآ ميركلا هباتك ىف انمّلع دق ادبر ناک نِإو . نيدايلا لك فو .. قالخاو یرکفو

 مايق دحب - ةنيدملا ىف لزن دقف « اًسوملم اًعقاو هتاموقم لك تققحت ولو ادبآ فكي ال ثیدحلا
 : ىاعت هلوق - لعفلاب ةمئاق ةمأ ىف ىنابرلا جهنملا ققحتو ةملسملا ةلودلإو ملسملا عمتجملا

 كلذ قو" € . . هلوسر ىلع لزن ىذلا باتكلاو « هلوسرو هللاب !ونمآ اونمآ نيذلا ابيآ اي
 ىف هتاموقم تققحت ولو ادبآ عطقني ال « هللا الإ هلإ ال د ىف ثيدحلا نأ ىلع ةححضاو ةلالد

 ! خيسرت ىلإ تاد جاتحيو « ريكذت ىلإ ئاد جات هنأل « ىلعف عقاو
 ! ةيرف اهبجعأ ايف ةدحأولا ةيرقلا امأو

 ىف نيملسلا حيبذتب ىراصنلاو دوهيلاو نوكرشملاو اهيف نوينثولا موقي ىتلا ةيرقلا كلت
 < نيبلشلاإو « امروبو ٠ كسرهاو ةنسوبلا ىف . . شوحولا نم ريثك اهنع ففحتي ةيشحو

 نيملسملا نحن انبيصن اف ! ضرألا رهظ ىلع ناكم لكو « نيطسلفو « ريمشكو « دنملأو
 : ثا قدصو ؟ نيملسم اننوك درج ليتقتلاو حيبذتلا الإ ةيرقلا كلت ىف

 ." & مهتلم عبتت ىتح یراصنلا الو دوهیلا كنع ىضرت نلو #
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 . 4 اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو
 حم انرومأ قستنل ؛ انتيد نع دترن نأ « ةدحاولا ةيرقلا ١ ةركف باحصأ ديري لهف

 موقلا ةراضح ذحخأث نآ انل ميتوعد ةقيقح هذه تسيل وأ ؟ ةيرقلا ىف ناطلسلا باحسصأ

 انسفنأ خسمن ىأ ؟ مهعم شیاعتنل ؛ اهب اہنومدقی یتلا اتروص ىلع مہاینقتو مھمولعو
 نم ٩ راجيإلاب * لزنم ىلع لصحن نآ لجأ نم « اہب ا انزیم یتلا ادتاموقم نع یلختنو
 !؟ ةيلهالا تايبصحب اندض ةبصعتملا ةلاظلا ةيرقلا ةربابج

 !؟ ةيرقلا كلت ىف ةموعزملا ةدحولا ىه نيأو

 لحخاد ىق اكيرمآ وانت نأ ۔ ةدحتملا ابوروأ وأ « اينالأو اسنرف وأ . اسنرفل حاب ااو

 نكست نأ نابايلل حابيو « ةيرقلا جراخ نكست نأ نيصلل حابيو « ٠ ةدحاولا ةيرقلا»

 نع اولزانشي نإ مهدحو نيملسلا نم بلطيو « ةيرقلا فراشم ىلع ةصاحخ ةيحاض

 !؟ نيلاظلا ةيرقلا باحصأ اونكاسي ىكل « مهتيتا

 . ةيرقلا ناكس عم شياعتلا ةهج نم اذه

 نم ءاذختسا وه اإ ‹ ناسنإلا عنصت « ايجولونكتلا ١ نأب نظل نإف ىرحأ ةهج نمو
 ! هتيناسنإ تاموقم ناسنإلا كلذ دقف نأ دعب « ةداملا د مامأ « رصعلا ناسنإ#

 : هلا نم نذإب ضرألأ ىف ديسلا وه نوکیل ؛ ناسنالا هللا قلح دقل

 . * & ةفيلح ضرألا ف لعاج ىنإ ةكثالملل كبر لاق ذإو ل

 نم ريس ام ةمهملا هذهب مايقلا لجأ نم هل رخسو <« هل اهرسيو « ضأألا ةرابع هفلكو

 . "  اهيف مكرمعتساو ضزألا نم مكأشنأ وه » : ضرألاو تاومسلا تاقاط

 .“  هنم اًعيج ضزألا یف امو تاومسلا یف ام مکل رسو

 نوكيل ؛ ضزألا ةرايع قيقحت لجأ نم تناك ناسنإلا اهعنص ىتلا « ايجولونكتلا ١ لكو
 رأصف « ةيديب هعنص ام مامآ ىذختسإ رصاعملا ناسنإلا نكلو . . هبر نذإب اهيف ديسلا وه

 ! هدبعي مث هيديب مثصلا تحني ةميدقلا ةينثولا تايلهاحلا ىف ناك اك « ةلآلل ادبع

 دقفيو « ةموعزملا ةهآلل هسفل دبعتسي هنإف + للاب هتلص دقفي نيح ناسنإلا اذكهو
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 ‹ ةيتاذلا هماهوأ تناك ءاوس ٠ تاوهشلاو ءاوهألاو ماهوألا همكحتف « اهءازإ هتيرح

 نم ضزألا ف اوربكتسا نيذلا نم هيلع ةصورفم تناك مآ  ةيتاذلا هاوهشو هءاوهآو

 ناطلسلا باحيصأ

 دبعي هنأل « تاوهشلإو ءاوهألا هدبعتست الو ٠ ةلآلا هدبعتست الف ةديقعلا بحاص امأ

 . هلأ رخل ةفثازلا تايدوبعلا لذ نم كلدب ررحتيف ٠ كيرش الب هدحو هللا

 «ايجولونكتلا ةروث » اندبعتست نأ ةلاظلا ةيرقلا باحسصأ ةكاسم ىف دوغري يذلا دی رف

 نم بيصن ىلع لصحن نأ لجأ نم « مهتيناسنإ تلك امك انتیاسنإ لکاتو مہتدبعتسا اہک
 ؟ ٩ رصعلا حورب * شيعنو « فلختلا ةمصو انسفنأ نع ضفننو ٠ ةراضحلا 3 و « مدقتلا 3

 ! معتف . . نيدايلا عيمج ىف نوفلختم انن ام

 ! الف . . مهجهنم عابتا ره فلختلا ةلازإل انفيرط نأ امأو

 مدقتلا تاودأ لك باستكال ىعسن مث « < هللا الإ هّلإ ال » نم قلطدن نآ انقيرط اينإ

 ىف اارحأ ًالوآ نوكنف « ها الإ هّلإ ال تايضتقل اهعاضخإ دعب ىجولونكتلاو ىملعلا
 ةاده كلذ دعب نوكن مث « كيرش الب هدحو هللا ةدابع نم انررحت نيدمتسم «ضرألا

 اننوقحسيف مه اًعيت نوكن نأ نم الدب « داشرلا ليبس ىلإ مدمن « ةلاظلا ةيرقلا ناكسل

 . نآلا نولعفي اک مهمادقأب

 لإ الإ هّلإ ال نأ اًسسار اتایإ نمون نأ ءدہب یذ ٰیداب اتل دہال لاوحألا عيمج شو

 ريياعم اب ةرحآلاو ايندلا ىف ريغاو حالفلا ققحت ىتلإ اهررغ نود - ىه « ةلماشلا اهنايضتقمب

 لإ ال قيقحت نم عفادب دوشنملا حالصإلا وحن كرحعن نأ اًيناث انل دبالو « ةحيحبصلا ةيقيقلا

 نم نولب نايإلا هيف طلتخي دق « رخآ عفاد ىآ نم اًقالطنا سيلو « ضرألا عقاو ىف هللا الإ

 ىف انل دبالو . ¢ ثوكرشم مهو الإ للاب مهرثكأ نمؤي امو * : ىلاعت لاق اک كرشلا ناوئأ

 هل ال» - اهنيبتو ۔ اهضرفت ىتلا ةيعرشلا طباوضلاب نيطبضنم هب موقن امب موقن نأ هتاذ تقولا
 : هلأ باتک یف تدرو اک ٩ هللا الإ

 نم ةريخلا ممه نوكي نأ اًرمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو $

 . 4 مھرمآ
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 هللا اهبتك ىتلا ةيريخلا ققحنو « ةيمالسإلا ةمالل هوجرن ىذلا دوجولا ققحن هدحو اذيبو
 : حيسصلا اههجو لع اهتلاسرب موقت نرح ةمألا هذه

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت < سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك
 . 4 للاب

 الإ هّلإ ال ىف لثمتملا ىنابرلا جهنلا ىف لومشلا ةقيقح « ةقيقحلا هذه نايب لجأ نمو
 . . تاحفصلا ءله تبتک ۽ هلثأ

 ىبسحببف الإو « لع هب تمعنأ ىذلا كلضف وهف عفنلا نم ءىش اهب ققحتي نإ مهللا
 : هللا دنع اهبستحأ یتین

 هيلإو تلكوت هيلع « للاب الإ ىقيفوت امو ‹ تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ ل
 . 4 بینا
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 اسس ەس

 الإ هل ال : ديحوتلا ةوعد ىه « ةدحلاو ةوعد مهماوقآ ىلإ اًعيج لسرلا ةوعد تناك
 . هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا . . هللا

 (ءارعشلا ةروسو دوه ةروسو فارعألا ةروس ةصاخبو ) نآرقلا روس نم ةروس نم رثكآ فو
 ةملكلا لوقي لوسر لك « مهماوقأ لإ اولسرأ نيذلا لسرلا خيراتل دوصقم لسلست ىتأي
 مأكل ىتح « ةملكلا تاذ لوقيف هدعب ىتأي ىذلا لوسرلا ءىجيف «٠ ىضميو « اهعاذ
 : ماوقألا تاخل فالتحخاو نمزلا فالتحلا ىلع دحاإو لوسر

 فاحخأ ىنإ « هللا الإ اودبعت الأ . نيبم ريذن مكل نإ هموق لإ اخون ااسرا دقو #
 4 ميل موي باذع مکیلع

 .” 4 . . يغ هّلإ نم مكل ام هللا ودبعا موق اي لاق ادوه مهاحخآ داع للو
 :î . . هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق ای لاق ات اص مهاحآ دومٹ للو

 . “4 . . هیغ هّلإ نم مکل ام هللا اودبعا موق ای لاق ابیعش مهاحخآ نیدم یو
 . 74 . . نودبعاف انأ الإ لإ ال هنأ هيلإ ىحرن الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو
 دوصقملاو « مير لوسر ١ اوصع مهلك ماوقألا نآ ىلإ ةقاحا ةروس نم ةميركلا ةيالا ريشتو

 هل لوسرلا ظفل ديحوت نكلو « اهيلإ لسرأ ىذلا اهوسر تصع ةمأ لك نأ لاح ةعيبطب
 « ةدحاو ةوعدب |وءاج مهلك مهنأل ؛ دحإو لوسر مہأك اًعيج لسرلا نأ : ةحضاو ةلالد

 : اهيف فالتحلاال

 ةذخأ مهذخأف مهر لوسر إوصعف « ةثطاخاب تاكفتؤملاو هلبق نمو نوعرف ءاجو #
 , ه4 ةيبار
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 ىلإ اولسري م مارکلا لسرلا نأ .۔ ریثك نآرقلا ف اهلشمو ۔ تایآلا هذه ف رظنلا تفلیو
 : مه اولوقيل الو ! لوسر نود كلذ فرعت ةرطفلاف . . اًهَلإ كانه نإ مه اولوقيل مهماوقأ

 ريخب ًايئاقلت « هفرعت ىذلا هلإلا ةدابع ىلإ هجوتت ةرطفلاف « هدرجو نوفرعت ىذلا هللا اودبعأ

 ! لالضلا اهحاتجأو ىتشاوخلا اهتيشغ نإو « وسر

 تسلا : مهسفنآ ىلع مهدهشآو ‹ مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ینب نم كبر ذآ ذ]و
 . 4 ! ادهش ! یلب : اولاق ؟ مکبرب

 ةروص ىف هّلإلا دسجتو « ىرحأ ةمآ هلا عم كرشت اأ اهلك تايلهاج! ةلكشم تناك امنإ

 كردي ىذلا ء دحاولا هلا ةدابع ىلإ مهموق نوعديف لسرلا «ىجيف « ىرتو سملت ةسوسح
 . راصيألا هكردت الو راصتأالا

 الإ اتكلم امو ايحنو تومن ايندلا انتایح الإ یھ ام ل : اولاق نیذلا نویرهدلا یتحو
 اًرعش تلق اذإ » : هرعش یف یبننلا لاق اک ‹ نمزلا رورم رھدلاب نودصقی ۔ € رھدلا
 الوه ىتح - ةبقاعتملا لايجألا هيورت نمزلا ىلع قاب هرعش نأ دصقي « اًدشنم رهدلا حبصأ

  رهدلل كالهإلا اوبسن دقف . . هللا دوجو اوركنأ مينأ ةيآلا ظفل نم مزجت نأ عيطتسنال

 اهولعجو « ةرهاظلا بابسألاب  ةصاعملا ةيلهاج اك  اونمآف  انفاسأ امك نمزلا رورم ىئعمب
 یکرشم نم ریٹکف . هلا دوجو نورکنپ مآ اتح هنم مزلی ال اذه نکلو « اہعاذب ةلعافلا ىه
 نيئارقل ١ نوكلأ ىف ةياعافلا نوبسلي مهتكلو « هللا دوجو نوفئي ال مولا ةرصاعلا ةيلهاخلا

 ! ةيمتح ةوق تأذ ىه (نأك اهنع نوثدحبتيو ! ٩ ةعيبطلا

 اًمزاج اکنإ ثعبلا نوركني مہنأ وهف نييرهدلآ كثلوأ مالك نم هب مزجن ىذلا امأ
 برعلا ىكرشم رثاس نع نوفلتخب ال اذه ىف مهو « < ايندلا انتايح الإ یه ام » نولوقیو
 مهرارقإ مهيلع نآرقلأ تبث دقف . هللا دوجوب نوئمؤم ممأ عم ثعبلا نوركني !وناك نيذلا

 هديب ىذلا وهو « ميركلا شرعلا بر وهو ء قلائا وه هنأو « یلاعتو هناحبس هللا دوجوب

 : ءیش لک توکلم
 لق ؟ نورکذت الفأ : لق ! هلل نولوقیس ؟ ںوملعت متنک نإ اهیف نمو ضرألا نل لق

 نم لق ؟ نوقتت الفأ : لق ! هلل نولوقيس ؟ ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر نم

 . ۲۳ : ةا لا 0 ۲ ) . 1۷۳ : بفارعاللا ( ) ١
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 ینأف : لق ! هلل نولوقیس ؟ نوملعت متنک نإ هیلع راجي الو ريج وهو ءیش لک توکلم هدیب
 , ٩ چ ؟ نورحست

 ." ¢ شا نلوقيل رمقلاو سمشلا رخسو ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نشو
 .4شا نلوقيل ؟اعوم دعب نم ضرألا هب ايحأف ءام ءايسلا نم لزن نم مهتلأس نعلو

 ! هعوقو نوروصتی نوداکی ال لب « ثعبلاب نونمؤي اال اوناک دقف هلک اذ مهرارقإ عمو

 مهضعب لوقيو « هنع مهثدجي هنأل ؛ - ملسو هيلع هللا ىلص ۔ لوسرلا نم نوبجسي اوناکو

 ىلع یرتفآ 1۹ دیدج قلخ یفل مکنإ قزم لک متقزم اذإ مکئبنی لجر ىلع مکلدن لم
 ٩ 4 1۴ ةنج هب مآ ابذ هللا

 نوبسني مہنوكب نيلدتسم ۽ هللا دوجو نوركني اوناک نییرهدلا نآ ًالدج انضرتفا اذإو

 نم رثك لاوحأ ىلإ انرظن اذإ ةمزاج ريغ ةلالد ىهو « ىلاعتو هناحبس هلل ال رهدلل كالمهإلا

 مهنأ خيراتلا ءارقتسا نمو نآرقلا تايآ عبتت نم حضاولا نمف « ةرصاعملا ةيلهاا ىف سانلا

 ةيلهاحلا ىف هللا دوجول ركنملا عونلا اذه رثك انإ ٠ تايلهاجلل ةبلاغلا ةروصلا مه اونوكي م
 لاما يبس ىلع  اٹیأر دقو . باتكلا اذه ريغ ف اهيلإ انرشآ ةيعيبط ريغ فورظل ةرصاعلا

 امن ..ةلالض ىلع هيف اوناك نإو - مهنيد ىلإ ابروأ ىف سانلا داع ةيعويشلا راينا درجمب هنأ

 هتضرف اًضراع ناك انإ « سوفنلا ىف ًڈايصإ نكي م ةيعويشلا هترشن ىذلا داحلإلا نأ ىلع لدي
 ! سسجتلاو راتلاو ديدخاب سانلا ىلع ةلودلا

%# ¥ #¥ 

 روص ىف هّلإلا ميسجتو « كرشلا وه انفلسأ اك تايلهاجلا هيف عقت ىذلا ربكألا لالضلا

 مهيلع همالسو هللا تاولص لسرلا هللا لسريو .؟” ثعبلا راكنإ ىلإ ةفاضإلاب « ةسوسحم

 ٦١ . توکسلا ( ۲ ) ^4۸4 : ترسعۋىل ا(

 ¥ : اسس ( £ ) . 1۳ : توبگنعلا ( ۳ )

 ٥ ( لصق تتش نإ ارقا ١ (ةرصأعم ةيركف بهالم * باتك نم ۲ داخلا .

 اع ۽ هن ةرثك ليصأفت فرعتو هفرعت ةيوعرعلا ةيلهاجإ تناك دقف . ثحبلا ركنت تناك تايلهاجلا لک سیل ( ۲

 لهجب هب مهماع طلتشا نإو + ثحعملا ركذت تلط اهو هميئاعت تيسنف لوسر اهيلإ لسرأ هنأ حجري

 | ىرحأ ةرم اهي لو حورلا اهدحتل « ثعبلا موي ىلإ ةميلس لظتل تشل ا نوط اوناكف  ةيلهالإا



 . . هيبشلا نع لجو زع هللا هيزنتو « ديحوتلا ىوتسم ىلإ ةيرشبلاب وعفتريل
 : نيدحوم ةرطقلا ىلع ساتلا هللا قلعت دقو

 ؛ هللا قلخ ليدبت ال ء اهيلع سانلا رطف ىلا هللا ةرطف اًقينح نيدلل كهجو مقآف

 . ” 4 نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ

 .؟ « هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دلوي الإ دولوم نم ام »
 ةصق كلتو . . ةرطفلا دسفت ىتلأ ىه ةفرحنملا ةئيبلا نكلو ديحوتلا فرعت ةرطفلاف

 . . ضرألا ىلع ناسنإلا

 نم نوكت نأ الإ . .نيلفاس لفسأ اهدرت ةفرحنملا ةئيبلاو . . ميوقت نسحأ ىف ةرطفلا

 : نينو

 اونمآ نيذلا الإ « نيلفاس لفسأ هانددر مث « ميوقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل

 . «  نون ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو

 ايازمب هللا هزيم دق « قلح نم رثك ىلع هلضفو ةكئاللا هل هللا دجسأ ىذلا ناسنإلا نإ

 ىلع للاب نمؤي راصف « ساوحلا هكردت ال اب ناہیڑلاو ۰ بیغلاب نایإلا ىلع ةردقلا اهم ةرثك

 : ساونا هکردت ام هیبش ريغ ىلع هناحبس هب نمۋیو « بيغلا
 , ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل >

 .؟*  ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال
 ةئيبلأ هدسفت ال ء ةيوسلا هترطف ىلع لطي نآ الإ كلت هايازم ىلع ظفاح ال ناسنإللا نكلو

 ىشغي ىتح « اهيلع هللا هقلخ ىتلإ ةيلاعلا ةمقلا نم طبه لظ ةعيبلا هتدسفأ اذإف . ةفرحملا

 نايإلا نع رجعتو هيلع هلأ اهقلخ ىذلإ ًاهءافص دقفتف« شبغلأاو بايضلا هحور

 ! هيلإ دبعحتو « هسملتو هارت اًسوسح اهإ بلطتف « ساوحلا هكردت ال ايب نایإلاو «بيغلاب
 . . رخآ عون نم اًطوبه طہہت وأ

 « اهلصفي » ىذلا ىدملا لوهتست - اهثافص ىلع ىّشغي ىذلا شبغلا اذه ببسب - اھ
 نوكيل ؛ هسملتو هارت « هيلإ سنأت اًبيرق اًسينأ بلطت حورتف ! ةشحولاب رعشتف ابر نع
 ةيضرم ةلاح ىهو ! هالومو دبعلا نيب ةطساو وأ « هللا نم اهبرقي اًيفش وأ « هللا نع ًدايکو

 . ٦٤ ' نیلا ( ۳ ) . هيلع قشتم ( ۲ ) ء۳۰ 2 مورا( ۱)
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 ةمسلإ وه ىذلا كلرشلا ف عقتف « اهتحسص ىف هكردت تناك اع اهيمعتف حإورالا بيصت

 . ةيلهاجلل ةماعلا

 . . رخآ قيرط نم كرشلا اهيتأي وأ
 < مهحاورأ شيلا ىشغ نيذلا كعلوأ نوفعضتسي « ضرألا ىف نورتي ةاغط

 نم اًبابرأ مہنوذخەتیف « مہوعیطیف ‹ هللا لزنآ ام ریغب نومرحیو مه نولحیف « مہنودبعتسیف
 . , هلآ نود

 ‹ ىرطفلا اهتافص لإ اهودريو « اهشبغ رشبلا حإورأ نع اولجيل لسرلا هللا ثعبيو

 ۽ كيرش الب هدحو هللا دبعتو « ساوا هکردت ال اب نمؤتو « بیخلا ىلع هللاب نمؤتف
 . هنود نم اًديش مر الو لحت الو « هریغ هلا اہتدابع هجوت الو « يغ هّلإ ف دقتعتالف

 ىّشغ ىذلا نارلا طقست ةغينع ةزه مهزع . . مهزبت ةزجعم ىلإ ةرم لك ىف رشبلا جاتو
 دعب ىلع هيلإ سنأتو « طيسو الب هاب للصتتف « اهؤاغص اهيلإ دوعيف ‹ مهحاورأ ىلع
 ؛ هاعد اذإ ىعادلا ةوعد بيجي بيرق هناحبس هتإف <« قولخللو ىلاخلا نيب «ىدملا#

 . 4 ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىنإف ىع یدابع كلاس اذإو

 : لسرلا نم اعدب- ملسو هيلع هللا للص - نييبنلا متاح ناك امو

 الإ عبتا نإ ؛ مكب الو یب لعفی ام یردآ امو ‹ لسرلا نم اعدب تئک ام : لق

 . " 4 نيم ريذن الإ انآ امو « لإ یحویام
 ءاجو <« ةصاخ مهماوقأ ىلإ نولسري هلبق لسرلا ناكو ةفاك رشبلا ىلإ لسرأ هنآ ريغ

 انأرق : اياب ف ةديرف هترجعم تناكو « اهدعب ةلاسر الف نيدلا اهم لمتكا ىتلا ةلاسرلاب

 . ةمايقلا موي ىلإ ىلتي
#H# ¥ ¥ 

 . . هللا الإ هلإ الب مهلك لسرلا ءاج

 ‹ لزثأ موي ناك اك هلاح ىلع نآرقلا الإ قبي ملو « تفرح ةقباسلا ةيواسلا بتكلا نكلو

 رشبلل هظفح لكي مو « هظفحب لفكت ىذلأ وه هللا نأل « ظوفحملا حوللا ف وه اكو
 : ةقباسلا بتكلاك

 ١ ( فاقحللا ( ۲ ) . ا : ةرقيلا : ٩ .
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 .  نوظفاح هل انإو ركذلا انلرت نحن انإ $
 انكلو . اهفيرحت ليق ةقباسلا بتكلا | ف ةضورعم « هلا الإ لإ ال 3 تناک فیک یردن امو

 ؛ اهراطقأ عيج نم سفنلا ىلإ لخدت « ةئيضو ةقرشم ‹ اهلك ةحأسلا ءلم نآرقلا ىف اهارن

 . هلا الإ هّلإ الب ىرشبلا بلقلا تمي ىتح « اعم لقعلاو نادجولا بطاختو
 لكشتل + امرنآ اإ . ناسللاب قطدت ةملك درج نوكتل ؛ « هللا الإ هلإ ال * لزني م هللا نإ

 نم ريثك ىلع هب هللا هلضف ىذلا . . هب قثاللا ناكا ىلإ هعفرتل ‹ هلك یرشبلا نثاکلا عقاو

 ةماقخسالا ةلواحعو ةيلاعلا ةناكلا كلت ىلإ درعصلا نع هب دعقت ةلقث لك نم هعفرت . .قلخ

 ىلع نيري ىذلا « نارلا د ةلقث وأ < نيطلاب ةقصاللا تاوهشلا ةلقث تناك ءاوس « اهيلع

 هعقرت . . نيربجتملا ضرألا ةاغطل هلذتو ناسنإلا رهقت ىتلأ « تارورضلا * ةلقث وأ « حاورالا

 ضرألا ىف موقتو « هللا هديري ىذلا حلاصلا عمتجملا ضرألا ىف نوكتيل « ةمآو ةعامجو اًدرف

 . هللا الإ لإ ال ةمأ

 هلك ىرشبلا نايكلا المت ةيح ةقيقحب متي الإ . . ناسللاب قطنت ةملكب هلك اذه متي الو

 فتت « ةلماك هتنحش قلطنتف « هيف ةرذ لک كرحب ايح اشبن ضبنتو ‹ هقاعآ یف یرستو

 . . را تبنتستو ضرألا نم داسفلا

 ا

 . هللا دنع نم ماج اهب ماتلالاو « كيرش نود هدحو هللا ةدابع ٤ هلا الإ هلإ ال » نعت
 لك نع ةيهولألا تفتنا اذإو . هاوس نم لك ىف ةيدوبعلا ىضتقت هللا بناج ىف ةيهولألاف

 هّلإلا نآ كلذ ىنعمف « هدحو هلل تتبثو « هلک دوجولا اذه یف نئاک لکو دحأآ لکو ءیش

 ةدابعلا هل زوجت الف « اإ سيل هاوس نم لك نأل « هاوس دبعي الو « هلا وه قحب دبعي ىذلا
 . . كيرش الب هدحو هلل ضحسمتت ت نأ بجي ىلا

 ىذلا روحملا ىه . . ناسنإلا ةايح ىف اياضقلا ةيضق ىه « اهتطاسب ىلع ةيضقلا كلتو
 رغ یف ترشا اک ۔ میرکلا نآرقلا یف اھلطسہ نکی لو ۔ . هيلع مرقتو اهلك نايس هبل زکنرت
 اہ بطوحخ دقف « نیكرشم !وناک نآرقلا اذہم لئاوالا نیبطاخملا نأ ببسب "'  باتکلا اذه
 : كلذك ةنيدلا ىف نونمؤما

 . 4 : رجا( 47

 . < ححصت نإ ىعبي ميهامع ١ باتکو « رصاعمل ا انعقاو ٠ باتكو  ةيبآرق تاسأرد * باک یف ( ۲ )
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 ىذلا باتكلاو هلوسر ىلع لزن ىذلا باتكلاو هلوسرو هللاب !ونمآ اونمآ نيذلا اہیآ ایل
 الض للض دقف رحكلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو للاب رفكي نمو . لبق نم لزنأ
 . 4 اڈیعب

 . ( . . . ايش هب اوکرشت الو هللا ودبعاو
 ." 4 !؟ اقينح ميهاربإ ةلم عبتاو نسح وهو هلل ههجو ملسأ نم ايد نسحأ نمو $

 ةكثالملاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو « برغم او قرشملا لبق مكهوجو ولوت نأ بلا سيل
 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذ هبح ىلع لالا ىتآو نييبنلاو باتكلاو
 نيرباصلاو ءاودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو « ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأو ء باقرلا فو نيلئاسلاو
 . 4 نوقتملا مه كئلوأو « !اوقدص نيذلا كئلوأ . سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف

 ًامإو ‹ كيرش الب هدحيو هلأ دعي نآ امإ وهو . . هترطفب دباع ناسنإلا نأ ببسلا انإ

 ! ءاوس هنود نم وأ ‹ هعم « هللا رغ ىر ةحآ دبعي نأ

 لك نم « قيلط ١ هنآ مهوتيو « ناسنإ كلذ ىعدي نيحو . . . دّبْعَي ال نم دجوي ال هنإ

 : هنع هللا لاق ىذا وهف « ةدابع

 . & 1۶ هاوه هإ ذختا نم تیأرفآ
 . هللا رخل دياع هنكلو . . ١ دباع ١ ةلاحلا هذه ىف ىتح هنإ

 لكف « اهعاذ ىف « ةدابعلا » ةيضق تسيل ةيضقلاف ء وحنلا اذه ىلع رمألا نوكي نيحو

 ! ٠ دوبعملا 1 ةيضق ابنإ لق وأ . . < ةحيحصلا ةدابعلا ١ ةيضق ىه انإو ! دباع سالا

 ق اه ةيهولأ ال .هنود نم وأ هعم ىرخأ ةملآ مأ ؟ وه الإ هّلإ ال ىذلا هللآ 1؟ دوبعملا نم

 ؟ عايصنالا الو ةعاطلا الو ةدابعلا اه زوجت الف مث نمو ¿ ةقيقحلاإ

 نمو ضرألا ثلا ثري ىتح ةيضقلا ىه لظتسو « هلك خيراتلا ىف ةيرشبلا ةيضق كلتو
 . هيلع

 رربتو « اهتأوس ىرادتل ؛ ةيضقلا هذه نم ةرصاعلا ةيلهاجلا رّعصت ام ردقبو
 ةيمألا نم امام ردقب « اهتاذ ةيضقلا هذه ىلع هللا باتك ف ثيدحلا زكرتي . . اهعافارحنا

 , 1۳٩ : ءاستلاةروس ( ۴۳ ) . ۳١ . ءاسلا ( ۲ ) . 1۴١ : ءاسئلا (
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 لوطألا ىهو ٠ كلذك ةرحخآلا ىف نكلو ء اهدحو ايندلا ةايحلا ىف ال « ناسنإلا ةايح عقاو ىف

 . . شاعت نأ قحتست ىتلا ةمئادلا ةايحلا ىأ « 4 نإويحلا » ىهو مودألاو

 . #4 نوملعي اوناك ول ناويلا ى ةرحنآلا رادلا نإو . .

 ‹ هركفو هداقتعا : ضرألا ىف ناسنإلا ةايح جهنم ددحتي ةيضقلا هذه ساسأ ىلعف

 هتقالعو « هعمتجو هسفنپ هتقالعو هبرب هتقالع < هتافرصتو هتاروصت « هکولسو هقالحآ

 ءىش لکو . . هنونفو همولع « هداصتقا و هتساپس « هملسو هبرح . . هلوح نم هلک نوکلاب

 . هتایح یف
 ميعن ىلإ . . رانلا وأ ةنحلا ىلإ : ةرحكلا ىف هريصم ددحتي اهناذ ةيضقلا هذه ساسأ ىلعو

 . . ميقم باذع وأ ميقم

 اياضق اہايط ىف عمجت ىتلا ةيضقلا هذه نم رطح ناسنإلا ةايح ىف دجوي نأ نكمي له
 !؟ هلك درجولا

 جرختل ؛ . . اهراثآ سمطت داكتل ىتح اهنأش نم ةرصاحملا ةيلهاحللا رْغصت كلذ عمو
 : تايلظلا لإ رونا نم مهجرختو ‹ ناطيشلا ةدابع لإ هلأ ةدابع نم سائلا

 ‹ ىنودبعا نو ؟ نیبم ودع مکل هنإ ناطیشلا اودبعت الآ مدآ ینہ ای مکیلإ دھعآ ملا ٭

 . "  ہیقتسم طارص اذه

 توغاطلا مهؤايلوأ اورفك نيذلاو « رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخ اونمآ نيذلا ىلو هللا
 . " ه نودلاخ اهيف مه رانلا باحصآ كثلوأ تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنوجرخ

HWH HF 

 . هلا دنع نم ءاج ايب مازتلالاو ٠ هدحسو هللا ةدابع اهانعم « هللا الإ هّلإ ال د

 لالخ ةلاسر ىلإ ةلاسر نم  ريغتي نأ هتعيبط نم سيلو - ررغتي ملف مأزتلالا ادبم امأف

 : ظافلألا ةدحوم ةروصلا ةدحوم ميركلا نآرقلا ىف ءايبنألا صصق تءاج كلذل « خيراتلا
 . « ريغ هّلإ نم مكل ام هللا !ودبعأ ۵

 ترريخت دقف ۔ للا الإ لإ ال ىلع ةبترتلا تایضتقملا ليصافت لق وأ  مازتلالا ليصافت امآ

 ١ ( :توبکتعلا 1٤ . ) سىي( : 14-7 .
 )  ) ۴ةسسشبلا : 8¥ .
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 ىلص  متاخلا لوسرلا ىلع تلزنأ ىتلا ةريحلالا ةلاسرلا تءأاج ىتح « ةلاسر ىلإ ةلاسر نم

 . ۔ملسو هيلع هللا

 حالصإل تلزنأ ىتلا تايضتقلا هذه ضعب ىلإ ةراشإ ميركلا نآرقلا ف درو دقو

 ىلع هللا دنع نم لزن ام لك ةرورضلاب تسيل ىهو « ممألا كلت كلولس ىف ةنيعم تافارحنا
 . مإوقألا ءالؤه

 ؟ نودلخت مکلعل عناصم نوذختتو ؟ نوثبعت ةيآ عير لب نونبتآ * : داعل لیق دقف

 . 4 نوعبطأو شا اوقتاف ؟ نیرابج متشطب متشطب اذإو

 اهعلط لخنو عورزو « نویعو تانج یف « نرنمآ انهاه ایف نوکرتتآ * : دومل لیقو
 ‹ نيفرسملا رمأ اوعيطت الو « نوعيطأو هللا !وقتاف ؟ نيهراف اًتويب لابحل ا نم نوتحنتو « ميضه

 ." 4 نوحلصي الو ضرألا ف نودسفي نيذلا
 نم مكبر مكل قلح ام نورذتو « نيلاعلا نم ناركذلا نوتأتأ :  طول موقل ليقو

 . 4 نوداع موق متنآ لب ؟ مکجاوزآ

 ساطسقلاب اونزو « نيرسخملا نم اونوكت الو ليكلا اوفوأ » : ةكيأالا باحصأل ليقو
 .؟© 4 نيدسفم ضزألا ىف اوثعت الو مهءایشآ سانلا اوسخبت الو « میقتسملا

 ةبسلاب . تناك نإو < ماوقألا كلت تافارحنا فالتخاب ةينابرلا تاهيجوتلا تفلتحخاف

 . هللا دنع نم ءاج اب مازتلالا وهو « هللا الإ هّلإ الل ماعلا ىضتقملا ىف ةلحأد - موق لكل

 ةديقع طق نكت مل « هلا الإ هّلإ ال ٠ نأ : ةيئدبم ةظحالم ظحلن دحلا اذه ددعو

 ةايحلا بناوج لوانتت ةينابر تاهيجوت  ةديقعلا بناج ىلإ  ائاد تناك اهنإ بسحف
 دق هنأ الإ ءىلوألا ماوقألل ةبسنلاب ميركلا نآرقلا ف لصفم ركذ اهنع دري مل هنآ عمو . ةفلتخملا

 حم لاخلا وه أىك ) ةيقلخ ةيعارتجا تاهيجوت ةرأت ىهف .  اهتيعون  نايبل فكي ام اهم درو

 ةيدالا ةوقلاب زارتغالاو ضرألا ىف نايغطلاو ربكلا ةحلاعل « ةيسفن 9 ةيعاتجا ةراتو ( طول موق
 . ( ةكيألا باحصأ حم لاحلا وه اك ) ةيداصتقا ةيعأمتجاأ ةراتو ( داع عم لاما وه اک )

 نأ اهوسر نم تركنتسا دق ةيلهاجلإا ماوقألا كلت نأ : ىرحخآ ةظحالم ظحلن اك

 ۔ ۱٤7-٠۵۷ : ءارعشلا ( ۲ . ۱۳۱۔۱۳۸ : ءارعشلا ( ۱)
 . 1۸1-4۳ : ءارعشلا ( £ ) . 115-۱۹1 : ءرعشلا ( ۳ )
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 نم اهنآ ىلهاجل ا مهولا م لّيح ىتلا « ةيويندلا مهنوش ىف هب ءاج ىذلا « نيدلا ١ لحدتي

 ! ًاهيف لحخدتي نأ « نيدلل  سيلو « مه ولحج اك نومرو اهيف نولحي ‹ رشبلا نوئش

 مهاحأ نيدم للو # : موسر ىلع بيعش موق ضارتعا ةيضقلا هذ جذومن زربأو

 مكارأ ىنإ « نازيملاو لايكملا اوصقنت الو « هري هّلإ نم مكل ام هللا اودبعإ موق اي لاق ابیعش
 طسقلاب نازيلاو لايكملا اوفوأ موق ايو . طيح موي باذع مكيلع فاحخأ ینإو رخ

 ىلع اوضرتعي ن مآ ذإ € نيدسفم ضرألا ىف اوثعت الو ٠ مهءايشآ سانلا اوسخبتالو

 هللا ةدابعو ةفئازلا ةملآلا ذبن ىلإ مفوسر مهاعد نيح « هدحو ةوعدلا نم ىدقعلا بناجلا

 ! ٠ ةيتايحا # ممموئش ىف نيدلا لحدت ىلع ١ ةيناهلع » حورب اوضرتعأ الإ « هدحو

 !؟ءاشن ام انلاومآ ف لعفن نأ وا انؤابآ دبع ام رتن نآ كرمأت كتالصأ بيعش اي لاق

 .* 1 ديشرلا ميلا تنال كنإ

HH FHF ¥ 

 : ليثارسإ ىنب ىلع ةاروتلا هللا لزنآ ةيرشبلاومن لحارم نم ىرحأ ةلحرم فو

 اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي « رونو ىده اهيف ةاروتلا ادلرنآ انإ

 ساتلا اوشخت الغ < ءادهش هيلع اوناكو ثا باتك نم اوظفحتسا ايب رابحآلاإو نوینابرلاو

 . نورقاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مح ن نمو . ًلیلق اًنمث یتایآب اورتشت الو « نوشحاو
 نسلإو نذألاب نذألإو فنألاب فنألإو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نآ اهيف مهيلع انبتكو
 كئلوأف هللا لزنآ مب مكحي م نمو . هل ةرافك وهف هب قدصت نمف « صاصق حورجلاو نسلاب
 ۳ 4 نوملاظلا مه

 ینہ لحیلو ‹ هیدی نیب ا اًقدصم « لیتارس] ینب ىلإ اوسر میرم نہا یسیع هللا ثعب مٹ

 اقدصم میرم نبآ یسیعب مهراثآ لع انيفقو :  مهرفكب مهيلع مرح ىذلا ضعب ليئأرسإ

 ‹ ةاروتلا نم هيدي نيب ال اةدصمو « رونو ىده هيف ليجنأإلا هانيتأو « ةاروتلا نم هيدي نيب ال

 هللا لزفآ یب مک مل نمو ‹ یف هللا لزنآ اب لیجنإلا لهآ مکحیلو . نيقتملل ةظعومو ىدهر
 .؟* # نوقسافلا مه كثلوأف

AY: ¥} . A2 )دوه 7 

EYL EÊT : al ( £ j - fof ! SMUT} 

٤ 



 نيطلا نم مكل قلخأ ىنآ « مكبر نم ةآب مکتشج دق یئ لیئارسإ ینب ىلإ ًالوسرو ٭
 نذإب ىتولا ييحآو صرإالاو همكألا ئربأو « هللا نذإب بط نوكيف هيف خفنأف ريطلا ةئيهك
 . ںیمڑم مشک نإ مکل ةيال كلذ مف نإ ٠ مکتویپ ف نورخدت امو نرلکات اب مکبنآو « هللا

 نم ةيآب مكتتجو « مكيلع مرح ىدلا ضعب مكل لحألو ةاروتلا نم ىدي نيب ال اقدصمو
 . نوعیطأو هللا !وقتاف مكبر

 . تاظحاام انه طحالنو

 موقلا هيف عقو ةنيعم تافارحنا ةهجاول لزتت مل هللا الإ هّلإ الل تايضتقم مامأ انه اتنإ
 جهن ىلع « ةمأ » ةماقإ اهفده « ةيئادتبأ تاهيجوت ىه اينإ < لوسرلا مهيلإ لسرأ نيذلا

 هللا الإ هّلإ ال ةطبار : ةديقعلا ةطبار ىلع اهؤاأنب موقي « ةصاخ تاصخشم اه ةمأ ؛ ىتابر

 ساس نوكيو ( خلإ . . ةيوخل وأو ةيقرع وأ ء ةيموق ىرحأ طباور امن تعمتجإا نإو)
 .هذه اه ثّلصْوو « ٩ ةينابر ةمأ » نوكتل « ةينابرلا تاهيجوتلاو ىنابرلا حيرشتلا اہعايح
 : ةحارصو حوضو ى امه ليقف . هللا الإ لإ الب . ةديقعلا لصأب تاهيجوتلاو تاعيرشتلا
 لصاب اہمایح یف هللا لزتآ مب مکا لصتاف ١ نورفاکلا مه كتلواف هللا لزنآ ایب مکحب مل نمو
 سالا ذخأي ء ةيقالخآ تاهيجوت » تسيل ىهف مث نمو نايإلاو رفكلا ةيضقب : داقععالا

 لصتم مازلإو « مازلإ ىه انإ « نوکرتی وأ ‹« مهبجعي ام اهنم نوذحآیو ‹ نولحأي ال وآ اہب
 . هللا لزنأ ام لإ مكاحتلاإو مك اب الإ نايإ الف . . نايإلا لصأب

 تايضتقم لوزنو « ةديقعلاب عيرشتلا طابترإ وهو : رمألا اله نأ كلذك ظحالن دقو

 هملع یف اه هلا رذق « ةمآ ۶ مایق هب طبترا دق « لماک « روتسد ۵ ىلع لمتشت هللا الإ هلال

 . . ةعاسلا مايق نإ ضرألا ىف ةيقاب ةمآ اأ

 اهيلع هللا اهزنأ ىتلا هللا الإ هلإ ال تايضتفم نع ةرثك تافارحنا ةمألإ هذه تفرحمتا مث

 . 84-٥١ ! نارمع لآ(
 . لمك روتسدم ديدج لرسر ثعیل هللا هردق ىذلا دملا ىف ةمالا كلت تابلطتمب ایفاو روتسدلا اذه ناک ( ۲
 ءوس مهموسي نم ةمايقلا موي لإ مهيلع نثعبيل كير نذأت ذإو 3 : ميركلا نآرقلا ىف دوهيلا نأش یف درو ( ۳۲

 اهتجرحآ ىتلا ابتافارحتا مغر ةمابقلا موي لإ ةمألا هذه ءاقي ىلإ ةراشإ كلذ نو [ ۲١۷ . فارعألا ] باذعلا
 . ةرحتالاو ايندا ىف هللا ةمحر نع

- 



 «“* اهسفن لخاد ىف ةرصحدم ةيقرع ةمآ نوكتل « اهتلاسر تلوحف . . ٠ ةينابر ةمأ » نوكتل
 ىف تسيل اهيف ةنيعم تافصلو « اهعاذب « راتخملا هللا بعش » اأ ىناطيشلا مهولا اه ليو

 اهتديقع تفرحو . . ةريصب ىلع هللاب ةنمؤم  اهرايتخا تقو - تناك اہل سیلو « اهربغ

 تولو ‹ تلازآ ام تلازآو تقي ام اهنم تقبأف اهتعیرش تفرحو « هلا نبا ریزع تلاقف

 لسرأ مل ‹ دعلا مهيصحي ال ءايبنأ اه هللا لسرأف . .” اهءاوهأ قفاويل « اهيلإ لزن ام قانعأ

 ىلع ةنعللا بقكتو « ءايحتسالل حلصي نم اهنم ىيحتسيل « اًديدج ًالوسر ةياهنلا ىف اهيلإ
 . . نيرفاكلا

 اهدريو « مهتديقع ىلوألا ةمألا نم مهايحتسا نل ىقنيل ؛ - مالسلا هيلع ىسيع ءاجو

 غم « ةاروتلا ماكحأ نم اًدمتعم ىقب ام ىلإ مكاحتلا ديحوتلاب طبريو « صلاخلا ديحوتلا ىلإ

 ء لا الإ هّلإ الب نایإلا لصأ نم كاذو اذه نوكيلو « ليجنإلا اب ءاج یتلا تالیدعتلا

 ىلع للاب نمؤت ةمأ ‹ ٠ ىراصن اإ اولاق نيذلا ١ ىه ةديدحلا ٠ ةينابرلا ةمألا » نوكتلو

 . . هلا لزنآ اب مکحقو «ةريصب

 . . هللا قبرط ىلع ًدايوط اوميقتسي م ٩ یراصن انإ اولاق نیذلا * نکلو
 ةديقع اودسفآف « ةثالث ثلاث هللا نإ اولاقو « هللا نبا حيسملا نإ اولاق ةديقعلا ةيحان نمف

 ‹ هللا لزنأ (ب اومكمج ملف ةعيرشلا نع ةديقعلا اولصف ىرخأ ةيحان نمو . ةيفاصلا ديحوتلا

 لاق ذإ كلذل مههجو ىذلا وه .. مالسلا هيلع  حيسملا نأ نيمعاز ء رصيق ررق أب ناو

 ذحأي « ةيقالخأ تاهيجوت » ةعيرشلا ماكحأ اولعجو !هل هلل امو رصيقل رصيقل ام ذآ مه

 انإ اولاق نيذلا لك اهب مرتليل ؛ هللا اهررق اک امازلإ تسیلو ‹ یوقتلا عفادب ءايقتألا اہب
 . رایخ الب یراصن

 ‹ رقشلا دوهيلاف . عقاولا ابدي یوعد عو «‹ لیئارسإ یلب نم مهلك مہنوکو ۲ مھتامد ۵ ءاقن دوهیلا یعدی ( 1)

 ء ةنكادلا نريعلا ىد ةرشبلا رمسألا ىماسلا سدا نم الو ٠ ليثارسإ ىنب سم ديكأتلاب اوسي ؛ نويعلا قرزلا
 رشع عبارلا نرقلا ف سورلا مهمد مث یدالیملا رشاعلا نرقلا ىف اودوه نيذلا رزحلا ةلود دوب نم مهكلو
 هاتعم « ةيدربب همأ تناك نم یدرهیلا ںآ یدرھیلا ررتسدلا ریرقت نآ اک . ةفلتخملا ابروأ عاقب ىف معوتتشف
 1 اوئاک سج یا نم . . ءاپآالا نع مفصلا برض

 مهضعب دوهبلأ نيب لماعتلا ىلع ازرصشم ميرحتلا العجيل ؛ وفرح مهنكلو ابرلا مرمي صن ةلزثملا ةاروعلأ ىف ) ۲ ١

 سيل ١ اولاقو ۽ هريغو ايرلاب ممإومأ لك اوحابأ دقف دوهبلا ريغ نم ممألا لك ىأ - ٤ نويمألا * امأ ؛ ضعېو
 ۷١[. . نارمع لآ 1٩ ليبس نييمألا یف انیلع
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 نمو « هثادعأ دشآ نم ناك نأ دعب حيسلاب نايإلا معز ىذلا - ىدوهيلا لواش ءاجو

 نم لزنملا ىوأمسلا نيدلا وه هنأ ايعإز فرحملا « نيدلا * اذه رشدف - هعابتأ ىلع مهاسقأ
 ةلاسر نكي مل - لزنملا هلصأ ىف وه اثيب ٠ ضرألا نم ةعسإو ةعقر ف هعاذأو « هللا دنع

 اولمحيل « اهنم ءايحتسالل حلصي نم ءايحتسال ىلوألا ةمألا ىلإ اًهجوم ناك اهنإ ء ةيملاع
 لاسرإل هللا ملع ىف ردقملا تقولا نيجي ىتح - ناميإلاو ديحوتلا ةلعش - ةسدقملا ةلعشلا
 . - ملسو هيلع هللا للص . متاثا لوسرلا

 . ةمايقلا موي ىلإ -امعافارحنا مغر - ةمألا هذه ىقبت نأ هللا ردق ف ناکو
 « هب اورکذ ام اًظح اوسنف « مهقاثيم انذخآ یراصن انإ اولاق نیذلا نمو ٭ : یلاعت لاق

 اوناک اب هللا مهگپنپ فوسو < ةمايقلا موي ىلإ ءاضخبلاو ةوادعلا مهنيب انیرغأف
 . چ نوعنصي

 هيف هللا لزنأ أب اومکحي نأ اورمآ یذلاو - لیجنإلا ف مهيلإ لزن ىذلا ۲ روتسدلا » نکلو

 هدعب هللا ردق ىذلا دودحملا دمألا ىف ةمألا كلت تايلطتمب ىفيل ؛ هللا ملعب - ادعم ناک

 ةيرشبلا ةايح مكحيل « هللا ظفحب اًظضوفع ىقبي ىذلا لماشلا لماكلا روتسدلا لزني نأ
 . . اهيلع نمو ضرألا ثا ثري نأ ىلإ اهلك

 . . نآرقلا وه كلذو

 .” & نوملعی موقل اًیبرع انآرق هتایآ تلصف باتک $
 ." & نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو اًريذنو يشب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو #

 , 7 ٭# نيئاعلل ركذ الإ وه نإ
 وفعيو باتكلا نم نوفخت متنك ام ثك مكل نيبي انلوسر مکءاج دق باتکلا لهآ ای $

 مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب ۍدهي « نیبم باتکو رون هللا نم مکءاج دق . ریثک نع
 . "¢ ميقتسم طارص ىلإ ميدو هنذإب رودلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخو

 تابلطتم لک بعوتستل + ۸ هللا الإ هلإ ال تايضتقم ٥ تعستا ةرحلالا ةلاسرلا فو
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 : ةمايقلا موي ىلإ سانلا ىلع ةدهاش نوكتلو « سائلل تجرحأ

 نونمؤتو ركنلأ نع نوهنتو فورعلاب نورمأت « ساتل تجرحآ ةمآ ريش معنک $

 4 اب

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكاناعج كلذكو
 . «اديهش

 متاخلا لوسرلا ةلاسر يف تءاج اك هللا الإ هّلإ ال تايضتقمل ليصفت ةيلاتلا لوصفلا ىو
 مالسلإو ةالصلا هيلع

 . ۱۲١ : نارسص لآ( ۱ )

 . ا۴٤ : ةسسقہلا ( ۲ )
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 تاسضتقم

 هللا الز هلإ ال

 ةيدصحملا ةلاسرلا ف

 .؟* « هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللا

 هيلع هللا لص دمحم ةمآ ىه ةغاخلا ةلاسرلا لمحت ىتلا ةشلا نوكت نأ هللا ريدقت ىف ناک

 نأو ‹ نيدلا اهيف لمتكي نأو « ةفاك ةيرشبلا لإ ةهجوم ةلاسرلا هذه نوكت نأو « - ملسو

 ابمايح ىف اًلعبترم هلك اذه نوي نأو . . ةعاسلا مايق ىلإ ةيرشبلا تاجايتحا لكل عستت
 . . هللا الإ هلإااب

 ‹ كيرش الب هدحو هللا ةدابع ىنعت  قباسلا ديهمتلا ىف انيأر اک ۔ ہللا الإ لإ ال نإ

 تلظ دق مارتلالا اذع تايضتقم نأ كلذك ديهمتلا ىف انيأرو . هللا دنع نم ءاج اب مارتلالاو

 < ةمتاخلا ةلاسرلا تءاج ىتح - رشتي ال اًدحاو أدبملا ىقب نإو - ةيرشبلا ومن حم وملت

 : لاعت لاو « ربحألا اهومن تايصضتقلا تغليف

 مالسإللا مكل تيضرو ‹ ىتمعن مكيلع تممتأو ٠ مكنيد مكل تلمكأ مويلا
 اید

 ةلماكتم اهلمشتلو « اهلك ةايحلا بناإوج لمشتل < تكباشتو تايضتقلا هذه تددعتف

 ىف هب معنتل « هيلع ريست نأ ةيرشبلل هللا ديري ىذلا ةايلا جاهنم ىه تحبصأف « ةطبارتم
 نيقداصلا عفني موي اذه $: مه هللا لوشي موب « ةرحكلا ىف هللا نإوضر لانتو « ايندلا

 اوضرو مهنع هللا ىضر « ادبآ اهيف نيدلاخ راہألا اهتحت نم ىرجت تانج مح ‹ مهقدص
 . ” «# ميظعلا زوفلا كلذ « هنع
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 اهمَس وأ - تايضتقملا نم تلمح دق - ةرحألا ةلاسرلا ىف - ١ هللا الإ هلإ ال » نآلو

 اتج ةقيثو نوكت نأ هللا ريدقت ىف مزل دقف « ةقباس ةلاسر ةيأ ىف هلمحت ملام  فيلاحتلا

 < اهب ةطونملا ةمخضلا ةمهملل افك نوكت ىتح « اهلمحت ىتلا ةمألا سح ىف اًدج ةقيمعو

 باتك نم َملَع ثيح « ةيرشبلا لك ةايح ىف لب . . بسحف اهتاذ ةملسملا ةمألا ةايح ىف ال

 بولطلا ناك (ک ۔ بسحف اهسفن تاذ یف اہہر رمآ ىلع میقتستل ؛ حر ل ةمألا هذه نأ هللا
 . ةيرشبلا لك ىلع ةدهاشو ةدئار نوكتل نكلو اهلك ةقباسلا ممألا نم

 نّتَمْيو ءاهسرغ قّمعيو « ةمألا هذه بلق ىف « هللا الإ لإ ال » نآرقلا قلوي اذه لجأ نم

 تجرأ ةمآ ريح متنك 3 : اهن هلا اهبتك ىتلا اهتيريحخ نم ا٤زج اذه لعجښو « اہتاطابترا
 .  ١(, . سانلل

 . . قيمعتلا متيو ٠ قيثوتلا متي تاودآلاو لئاسولا لكب

 : هناطلس ميظعو هتردقو هتمظع ىلع ةلادلا « نوكلا ىف هللا ت ایآ ضرعب ةرم

 بيو كلذ 1؟ اًذادنأ هل نولعجتو نيموي ف ضرألا قلع ىذلاب نورفكعل مكنثأ : لق ل

 ءاوس ماي ةعيرآ ىف ايعاوقآ اهيف ردقو اهيف كرابو « اهقوف نم يساور اهيف لعجو . نيلاعلا
 انيتأ اتلاق ارك وأ اًعوط ایتثا ضرأللو امض لاقف ناخد یهو ءاہسلا ىلإ یوتسا مث . نیلئاسلل

 ايندلا ءايسلا ايزو « امرمآ ءاس لك ف ىحوأو نيموي ف تاومس عبس نهاضقف . نيعثاط
 .” ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ « اًلظفحو حيباصمب

 ضإألاو تاومسلا قلخ ىف نإ . ميحرلا نمحرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكمتإو

 نم هللا لزنأ امو « سانلا عفني اب رحبلا ىف ىرجت ىتلا كلفلاو راهنلاو يللا فالتحاو

 ‹ حايرلا فيرصتو « ةباد لك نم اهيف ثبو اتوم دعب ضرألا هب ايحأق ءام نم ءاسلأ
 . #  نولقعي موقل تايأل ضرألاو ءابسلا نيب رخسملا باحسلاو

 دعرلا حبسيو . لاقثلا باحسلا ئشديو اًعمطو اًقوخ قربلا مكيري ىذلأ وهو

 هللا ف نولداجج مهو « ءاشي نم اهب بیصیف قعاوصلا لسريو « هتفيح نم ةكئاللاو هدمحب
 لإ ءیشب مه نوبیجتسپ ال هنود نم توعدی نیذلاو ۽« قحلإ ةوعد هل . لاسملا ديدش وهو

 . ۹-1۲ : تصف( ۴) , ۱١١ : نارمع لآ ( ۱
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 ١١,  لالض ی الإ نیرفاکلا ءاعد امو « هغلابب وه امو « هاف غلبیل ءاملا ىلإ هیفک طسابک

 لا مكلذ . ىلا نم تملا رخو تيما نم حلا جرخي « یونلاو بحلا قلاف هلا نإ 3
 ريدقت كلذ « اًتابسح رمقلاو سمشلاو اتكس ليللا لعجو حابصإلا قلاف ؟ نوكفؤت ىنآف
 دق « رحبلإو ربلا تابلظ ىف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج ىذلا وهو . ميلعلا زيزعلا
 , عدوتسمو رقتسمف ٤ ةدحإو سفن نم مكأشنإ ىذلا وهو . نوملعي موق تايالا الصف
 لک ٹابن هب انجرخاف ءام ءاهسلا نم لزنأ ىذلا وهو . نوهقفي موقل تايألا الصف دق
 ناد ًناونق اهعلط نم لخدلا نمو « ابكارتم ابح هلم جرخن ارضخ هنم انجرحأف «ءیش
 . هعنيو رمثأ اذإ هرمث لإ !ورظنا . هباشتم ريغو اًهبتشم نامرلاو نوتيزلاو بانعأ نم تانجو
 .*  نونمؤي موقل تایآل مکلذ یف نإ

 سمشلا رسو شرعلا ىلع ىوتسا مث اهنورت دمع رغب تاومسلا عفر ىذلا هللا
 . نونقوت مكبر ءاقلب مكلعل تايآلا لصفي « رمألا ردي « ىمسم لجأل ىرجي لك رمقلاو
 « نيتثا نيجرز اهيف لعج تارمثلا لك نمو ازانأو ىساور اهيف لعجو ضرألا دم ىذلا وهو
 , ” 4 نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ « راهنلا ليللا ىشخي

 : هيلع اهضافأ ىتلا هللا معنب نايسنإلا رركذتب ةرمو

 اًقزر تارمثلا نم هب جرخأف ءام ءايسلا نم لزنآو ضرألاو تاومسلا قلخ ىذلا هلا $
 مكل رخسو . راهألا مكل رسو « هرمأب رحبلا ف ىرجتل كلفلا مكل رخسو « مكل
 ڻإو < هومتلأس ام لك نم مكاتأو . راهنلاو ليللا مكل رسو « نيبتاد رمقلإو سمشلا
 . “© # رافك مولظل ناسنإلا نإ . اموصحت ال هللا ةمحن اودعت

 هب مکل تہنی . نومیست هيف رجش هنمو بارش هنم مکل ءام ءاہسلا نم لزنآ یذلا وه
 . نوركفتي موقل ةيال كلذ ىف نإ « تارمثلا لك نمو بانشأالاو ليخنلاو نوتيزلاو عرزلا
 تايآل كلذ ىف نإ . هرمأب تارخسم موجنلاو رمقلاإو سمشلاو راهنلاإو ليلا مكل رخسو
 وهو . نوركذي موق ةيآل كلذ ىف نإ « هناولآ افلتخ ضزألا ىف مكل ارذ امو . نولقعي موقل
 كلفلا ىرتو « ابنوسبلت ةيلح هئم اوجرختستو اًيرط ال هنم اولكأتل رحبلا رخس ىللا
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 مكب ديت نآ یساور ضرألا ف یقلآو . نورکشت مکلحلو ؛ هلضف نم اوختبتلو هيف رخاوم
 . « نودتہب مه مجنلابو « تامالعو < نودت مکلعل ًالبسو « ازاہنأو

 : باقعو باإوثو « نازيمو باسحو رشحو ثعب نم « ةمايقلا دهأشم رعب ةرمو
 هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا موي هتضبق اًعيج ضزألاو هردق قح هللا !وردق امو ل

 الإ ضالا ىف نمو تاومسلا ىف نم قعصف روصلا ف خفنو . نوكرشي اع یلاعتو هناحبس
 عضوو اهبر رونب ضرألا تقرشأو . نورظني مايق مه اذإف ىرحخأ هيف خفن مث « هللا ءاش نم
 سفن لك تیفوو . توملظي ال مهو قحاب مهنيب ىضقو ءادهشلاو نييبنلاب ءیجو باتکلا
 اهوءاج اذإ ىتح « ارمز منهج ىلإ اورفك نيذلا قيسو . نولعفي اب ملعآ وهو تلمع ام
 مکنورذنیو مکبر تای مکیلع نولتی مکنم سر مكتأي مآ اهتنزخ مه لاقو « اہہاوبآ تحف
 اولشدا ليق . نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك تقح نكلو 1 لب : اولاق ؟ اذه مکموي ءاقل

 ارمز ةنحلبا ىلإ مير اوقتا نيذلا قيسو . نيربكتملا ىوثم سشبف اهيف نيدلاخ منهج باونأ
 . نیدلاح اهولخ داف متبط مکیلع مالس اهتنرخ مه لاقو « ابماوبآ تحتفو اهوءاج اذإ یتح
 رجأ معتف « ءاشن ثيح ةنح لا نم ًاوبتن ضزأالا اثروأو هدعو انقدص ىلا هلل دمحلأ اولاقو
 مهنیب یضقو « مہیر دمحب نوحبسپ شرعلا لوح نم نیفاح ةكتاللا ىرتو . نيلماعسلا

 . *  نیلاعلا بر هلل دما لیقو قاب
 نم بصي ران نس بایٹ مه تعطق اورفک نیذلاف « مہر ف اومصتحا ناصح ناذه

 املك ‹ دیدح نم عماقم مهو « دولح لاو مہنوطب یف ام هب رهصپ ۽ ميمحل ا مهسوءر قوف
 . " & قيرحلا باذع اوقوذو . اهيف اوديعأ مغ نم اهتم اوجرخي نأ !ودارأ

 نم ليلقو نيلوألا نم ةلث « ميعنلا تانج ىف « نوبرقملا كئلوأ نوقباسلا نوقباسلاو
 ‹ نودلخ نادلو مهيلع فوطي « نيلباقتم اهيلع نيثكتم ةنوضوم ررس ىلع <« نيرحلالإ

 ‹ نوريختي ام ةهكافو « نوفزني الو اهنع نوعدصي ال <« نیعم نم سآکو قیرابآو باوکأپ
 . 7 « نولمعي اوناک اہب ءازج نونکملا ؤلؤللا لاشمأک نیع روحو ‹ نوهتشی ام ربط مو

 « هل مهتعاطو <« هرمأل مهمالستساو « ممبر ىلإ ماركلا لسرلا تابحإ لالخ نم ةراتو
 : مهثاعدل هللا ةباجتسإو « مهعرضتو مهئاعدو
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 نهو ىنإ بر لاق « ايفخ ءادن هبر یدان ذإ ۰ ایرکز هدبع كبر ةمحر ركذ . صعيهك $
 نم لإوملا تفخ ىنإو . ايقش بر كئاعدب نكأ ملو « ابيش سأرلا لعتشإو ىنم مظعلا
 بوقعی لآ نم ٹریو ینٹری ‹ ایلو كندل نم یل بھف « ارقاع یتارما تناکو ٭ یٹارو
 .  ٭ ایمس لبق نم هل لعجن م یی همسا مالغب كرشبن انإ ایرکز ای . ایضر بر هلعجاو

 فف هئإو ايندلا ىف هانيفطصا دقلو ؟ هسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةلم نع بغري نمو $
 . (  نيلاعلا برل تملسأ لاق ملسأ هبر هل لاق ذإ . نيحلاصلا نمل ةرحلآلا

 ىن مانملا یف ىرآ ینإ ینہ ای : لاق یعسلا هعم غلب الف . میلح مالغب ءانرشیف
 نم هللا ءاش نإ ىندجتس « رمؤت ام لعفا تبآ ای : لاق . یرت اذام رظناف كحبذأ

 انإ « ايؤرلا تقدص دق « ميهاربإ اي نأ هانيدانو نيبجلل هلتو « املس الف . نيرباصلا
 ىف هيلع انكرو « ميظع حہذب هانيدفو « نيبلا ءالبلا وه اذه نإ « نيسحملا ىزجن كلذك
 . ” ي ميهأربإ ىلع مالس . نيرحآلا

 ام انفشكف هل ائبجتساف . نيحارلا محرأ تنو رضلا ىنسم ىنأ هبر ىدا ذإ بویأو
 .(9  نیدباعلل یرکذو اندئع نم ةحر مهعم هلثمو هلهأ هانیتآو رض نم هب

 هئايبنأل هللا ةرصن مث « نيدناعملا مهماوقأو لسرلا نيب ىرجي ىذلا لدا لالخ نم ةراتو
 : نيرفأكلا ىلع ريمدتلاو

 فاخأ ىنإ « هریخ هّلإ نم مک ام هللا اودبعا موق ای لاقف هموق ىلإ احون انلسرا دقل ٭
 یب سیل موق ای لاق . نیبم لالض یف كارنل انإ هموق نم اللا لاق . ميظع موي باذع مكيلع

 لا نم ملعأو ‹ مكل حصنآو ىبر تالاسر مكغلبآ . نيلاعلا بر نم لوسر ىنکلو ةلالض

 ‹ اوقتتلو مكرذنيل مكنم لجر ىلع مكبر نم ركذ مكءاج نأ متبجعوأ . نوملعت ال ام
 مه ء انتاياب اوبذك نيذلا انقرغأو كلفلا ىف هعم نيذلإو هانيجنأف هوبذكف . نومحرت مكلعلو
 الفأ « يغ هّلإ نم مکل ام هللا اودبعا موق ای لاق ادوه مهاخآ داع للو . نیمع اًموق اوناک

 لاق . نيبذاكلا نم كنظنل انإو ةهافس ىف كارثل انإ هموق نم اورفك نيذلا اللا لاق ؟ نوقتت

 مكل انآو ىبر تالاسر مكغلبأ « نيلاعلا بر نم لوسر یتکلو ةهافس یب سیل موق ای

 ) ١ میرم( : ۷١ةرقبلا(۲) ۴١سا .
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 ذإ اورکذاو ؟مکرذنیل مکنم لجر ىلع مکیر نم رکذ مکءاج نآ متبجعوآ . نیمآ حصان

 . نوحلفت مكلعل هللا ءالآ اوركذاف ةطصب قلعا ف مكدازو حون موق دعب نم ءافلح مكلعج

 نم تنك نإ ادعت اب انتأف !؟ انؤابآ دبعی ناک ام رذنو ہدحو هلا دبعنل انتج :اولاق

 اهومتيمس ءاهسأ ىف یننولداجتآ . بضغو سجر مكبر نم مکیلع عقو دق لاق . نیقداصلا

 هانيجنأف . نيرظتلا نم مكعم ىئإ اورظحناف « ناطلس نم اهب هللا لن ام مکؤابآو متنا
 .“” & نینمؤم اوناک امو اتتایآب اوبذک نیذلا رہاد انعطقو انم ةمرب هعم نيذلاو

 ىف اهيلع مهتبساحعو رشبلا لارعأ ىلع هتباقرو «بيغلاب طيحملا هلا ملع لالح نم ةراتو

 : ةرحلالا

 نم طقست امو ء رحبلاو ربلا ف أم ملعيو « وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو #

 وغو . نيم باتك ىف الإ سباي الو بطر الو ضرألا تاهلظ ىف ةبح الو « اهملعي الإ ةقرو
 مٹ « ینمسم لجآ یضقیل هيف مکثعیب مٹ « راهنلاب متحرج ام ملعیو لیللاب مکافوتپ یذلا
 ةظفح مكيلع لسريو هدابع قوف رهاقلا وهو . تولمعت متنك ايب مكئبني مث مكعجرم هيلإ
 الآ ‹ قحا مهالوم هللا ىلإ اودر مث . نوطرفی ال مهو انلسر هتفوت تولا مکدحآ ءاج اذإ یتح

 ."  نییساحللا عرسأ وهو مکحلا هل

 ءهكالفأ هب رجع ىذلا قيقدلا ماظنلاو « نوكلا ءانب ىف ةزجعملا ةقدلا نايب لالح نم ةراتو

 : ةئيشم مهنم دحاو لكلو « ريبدت مهنم دحاو لكل « نيفلتخم ةهآ نع ردصب نأ ليحتسي اع

 '.ًاليلد هيلع سمشلا انلعج مث « اتكاس هلعجل ءاش ولو لظلا دم فيك كير ىلإ رت لآ

 راهنلا لعجو اتابس موئلاو اًسابل ليللا مكل لعج ىذلا وهو . ايسي اضيق انيلإ ءانضبق مث
 ۽ اروهط ءام ءايسلا نم انلزنأو « هتحر ىدي نيب ارشب حايرلا لسرأ ىذلا وهو . اروشن
 4 . . ايثك ىسانأو اًماعنأ اتقلح ام هيقسنو اتيم ةدلب هب ييحنل

 ةيآو . نوملعي ال اغو مهسفنأ نمو ضرألا تبنت ام اهلك جإوزألا قلخ ىذلا ناحبس
 زيزعلا ريدقت كلذ اه رقتسمل ىرجت سمشلاو . نوملظم مه اذإف راهنلا هنم خلسن ليللا م

 كردت نأ اه ىخبني سمشلا ال . ميدقلا نوجرعلاك داع ىتح لزاثم هانردق رمقلاو . ميلعلا

 .“*  نوحبسي كلف ىف لكو راهنلا قباس ليللا الو رمقلا

 . 04¥ : ماعنالا( ۲) . ۷٣۵۹ : فار( ۲ )

 . ۴1. سپ( £) . ٤5-٤4 : ناقرغلا ( ۳2
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 . ١ ي نوفصي اع شرعلا بر هللا ناحبسف ‹ اتدسفل هللا الإ ةمآ (مهيف ناك ول #
 العلو « قلحخ ايب هّلإ لك بهذل اّذِإ ٠ هّلإ نم هعم ناک امو « دلو نم هللا ذختا ام

 . (  نوفصي اع هللا ناحبس « ضعب لع مهضعب
 مهرج ىذلا ۽ ريكألا مهودع نم رشبلا ريذحتو ‹ ناطيشلاو مدأ ةصق لالخ نم ةراثو

 : كرشلاو رفكلا ىلإ
 م سيلبإ الإ ودجسف مدل اودجسا ةكتالملل اتلق مث « مكانروص مث مكانقلح دقلو

 نم ینتقلح هتم ريخ انآ لاق ؟ كترمأ ذإ دجست الأ كعنم ام : لاق . نيدجاسلا نم نكي
 نم كنإ جراف < اهيف ربكتت نأ كل نوكي ايف اهنم طبهاف : لاق . نيط نم هتقلخو ران
 ىنتیوغأ ابف لاق . نيرظنلا نم كن : لاق . نوثعبی موی ىلإ ینرظنآ لاق . نيرغاصلا

 نعو منايأ نعو مهفلخ نمو مييديأ نيب نم مهنيتآل مث « ميقتسملا كطارص محل ندعقأل
 مهنم كعبت نل « اوحدم اًموءذم اهنم جرخا : لاق . نيركاش مهرثكأ دجت الو « مهلئامش
 , " «نيعمجأ مكنم منهج نأالمأل

 تقل نل دجسأا : لاق < سيلبإ الإ اودجسف مدآل ودجسا ةكئالملل انلق ذإو
 الإ هتيرذ نكنتحلأل ةمايقلا موي لإ نترخأ نشل ؟ ىلع تمرك ىذلا اذه كتيأرأ : لاق !؟ اتیط

 نم ززفتساو . اروفوم ءازج مكڙازج منهج ناف مهنم كعيت نمف « بهذا لاق .ًليلق
 لاومألا ىف مهكراشو « كلجرو كليخب مهيلع بلجأو ‹ كتوصب مهنم تعطتسا

 ء ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ . !رورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو « مهدعو ءدالرألاو

 , ٩ 4 الیکو كبرب یفکو
 : ینسحلا هثاهسأب مهرب سائلا فیرعت لالخ نم ةراتو

 ىذلا هللا وه . ميحرلا نمرلا وه « ةداهشلاو بيغلا ماع وه الإ هلإ ال ىذلا هللا وه ل

 اع هللا ناحبس « ربكتملا رابجلا زيرعلا نميهملا نمؤملا مالسلا سودقلا كلملا وه الإ هلإ ال

 تاومسلا ىف ام هل حبسي « ىنسحلا ءاسألا هل روصملا ئرابلا قلافلا هللا وه . نوكرشي

 . "  ميكحلا زيزعلا وهو « ضزألاو

 . 14-14 : فارع ( ۳ . 4 ! ترشا 0 ) . ۲۴ : ہاییئالا 0 ۱ )

 . :۴-۴٤ رشا( 8) ء١١ : ءإرسإلا ( £ )



 ىرشبلا بلقلاب طيحستل ؛ نآرقلا تايآ یف اهدورو ررکتیو « تافصلاو ءاسألا ددعتتو

 هللأ دجو « هجوت انيأو « رذق ايفيكو « ركف اثيحف . هلاوحآ عیج و هتاهاجتا عيج نم

 وه هللاف ؟ ةيفاعلاو ةمالسلا ديري . نيتلا ةوقلا وذ قازرلا وه هللاغ ؟ قزرلا ديري . . ههابت

 ةاجلا ديري . ةيفاعلا ىجرت  هدنع نمو . هدنعو « ثادحأالا ىشنيو رادقألا ردقي ىذلا

 ىذلأ وه هللاف ؟ ةيرذلا ديري . هيلإ الإ هللا نم ًاجيلم امو « ىجنملا وه هللاف ؟ فواخملأ نم

 كیرپ . يقع ءاشي نم لعجمو « روكذلا ءاشي نل بہو اًانإ ءاشي نل بهو ْ ةيرذلا ببم

 .لع نوعلا ديري . رصاتلا وه هاف ؟ ءادعألا ىلع رصنلا ديري . لذملا زعملا وه هللاف ؟ ةرعلا

 هللا ديبف ؟ ةينينأمطلاو ةكربلا ديري . رسيملا وه هللاف ؟ ريسيتلا ديري . نيعملا وه هاف « ريفا

 . . بولقلا نئمطت هللا ركذبو « ريخأو ةكرلأ
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 . . ٩ هللا لإ لإ ال ? هعابتآ بولق یف قثوی- ملسو

 مههجويو « هعابتأ مامآ هللا الإ هّلإ ال تايضتقم شيعي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

 حم مہتایح نم ةظح لك نوشيعي فيك مهملعي ناک . . اشوشیعي فیک مهملعیو ءاهيلإ
 . . هللا

 كيلإو تومن كبو ايحن كبو انيسمآ كبو انحبصأ كب مهللا * : اولاق اوحبصأ اذإف

 كيلإو تومن كبو ايحن كبو انحيصأ كبو انيسمأ كب مهللا » !ولاق اوسمأ اذإو « روشتلا
 . "1 رصملأ

 كيرش ال هدحو هللا الإ هّلإ ال < هلل دمحلاو « هلل كلملا حيصأو اتحبصأ * : اولاق وأ

 ام ریخو مويلا اذه یف ام ريخ كلأسأ بر . ريدق ءىش لک ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل

 ةياده ىف ةرك ةمهم <« ( - ملسو هيلع هلبآ لص .. هلوسر ةنس ىو ) هللا باتك ىق ةدراإرلا تافصلاو ءاسألا ىدؤت ( ) ١
 ءايسألا ولرح نيح ةمهلا هذه اردسأ ۲ يملکتلا ١ نکلو . لاعتو هئا للاب هطيرو + ىرشبلا بلقلا

 18 طب رت الو + آشا رغ لو ىنهذلا لدا اهو رودي ةفاج ةدراب ةيهد اياضق لإ تافسص تاو

 . ملسم هحرآ ( ۲ )

T۳" 



 ءوسو لسكلا نم كب ذوعأ بر « هدعب ام رشو مويلا اذه ىف ام رش نم كب ذوعأو « هدعب
 .« ربقلا ف باذعو راتلا ف باذع نم كب ذوعأ بر « رتكلا

 : اوددري نأ هباحصأ ملعيو « ددري مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو
 ام كدعوو كدهع ىلع انأو ‹ كدبع انآو ىنتفلخ « تنأ الإ هّلإ ال ٠ ىبر تنآ مهللا

 رفغاف . ىنذب كل ءوبأو لع كتمعنب كل هوبأ . تعنص ام رش نم كب ذوعأ « تعطتسا
 . "۾ سئآ الإ بونذلا رفغي ال هنإف ىل

 ىف ةيفاملاو فعلا كلأسأ مهلا . ةرحنآالاو ايندلا ىف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ ىنإ مهللا »

 « یدی نیب نم ینظفحاو « یتاعور نمآو ‹ یتاروع رتسا مهلا . یلامو یلهآو یایندو ینید
 . « یتش نم لاتغآ نأ كب ذوعآو « یقوف نمو « لاش نعو ینیمی نعو ۰ یفلخ نمو

 ‹ هكيلمو ءىش لك ببر « ةداهشلاو بيخلا مناع « سرالإو تاومسلا رطاف مهللا

 ىلع فرقا نأو « هكرشو ناطيشلا رشو ىسفن رش نم كب ذوعأ ٠ تنأ الإ هلإ الأ دهشأ
 .« ملسم ىلإ هرجأ وأ !ءوس یسفن

 هيلع هللا لص -دمح انبن نيد ىلعو صالحإلا ةملك ىلعو مالسإلا ةرطف ىلع انحبصأ »

 . ٠ نيكرشملا نم ناك امو السم افينح ميهارب] انيبآ ةلم للعو - ملسو

 كلف « كل كيرش ال كدحو كنمف كقلخ نم دحأب وأ ةمعت نم ىب حبصأ ام مهللا ١

 . "۾ ركشلا كلو دملا

 ةفرط ىسفن ىلإ ىنلكت الو هلک ینأش یل حلصا . ٹیغتسا كتمحرب « مويق ای ىح ای
 . ٩ « نیع

 الإ هل ال . یرصب یف ینفاع مهللا . یعمس یف ینفاع مهلا . یندہ ف یتفاع مهللا »

 الإ هلإ ال « ربقلا باذع نم كب ذوعأو « رقفلاو رفكلا نم كب ذوعآ ىنإ مهللا . تنأ
 . “۳ «یزآ

 . ىراخیلا (۴) ملسم هجرخآ (۱)
 , ةحام نبا (۴)

 درفلا بألا ف یراحلا هحرحآأو يئاسنلاو ىدمرتئا دوواد وبأ دمحأ ( ٤

 . دواد یب ( ٩ ) . دم مامإلا ) ١(

 . دواد وبا ( ۸ ) ىقاسلا (۷)
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 : !ولوقي نأ مهشارف ىلإ اووآ اذإ هباحصأل لوقي ناکو

 ‹ كيلإ ىرمآ تضوفو « كيلإ ىهجو تهجوو « كيلإ ىسفن تملسأ ىنإ مهللا »
 كباتكب تنمآ « كيلإ الإ كنم ىجنم الو اجلم ال . كيلإ ةبهرو ةبغر كيلإ ىرهظ تآحملاو
 .؟« تلسرأ ىذلا كييتو « تلرنآ ىذلا

 ؛ اهمحرأف ىست تکسمآ نإ « هعفرأ كبو ىبنج تعضو ییر كمساب » : اولوقيو

 . « نيلاصلا كدابع هب ظفت ايب اهظفحاف اهتلسرأ نإو
 : اولوقب نآ اوظقیتسا اذإ و
 . + روشنلا هيلإو « انتامآ ام دعب انايحآ ىذلآ هلل دمحلا »

 : اولوقي نآ اڌیدج ابوث وسبل اذإو
 هرش نم كب ذوعأو « هل عنص ام ريخو هريخ كلأسآ « هينتوك تنأ دمحلا كل مهللا »

 . « هل عصام رشو

 : اولوقي نأ حابصلا ف دجسملا ىلإ وجرح اذإو
 ىف لعجاو « اون ىحمس ىف لعجاو « اوت ىتاسل فو ؛ اون ىبلق ف لعجا مهللا د

 یتحت نمو ارون یقوف نم لعجاو « ارون یمامآ نمو اوت یفلخ نم لعجاو « ارون یرصب
 . «  ون ینطعأ مهللا . اون

 : لوقي نآ مَ مهدحأ باصأ اذإو

 بر هللا الإ هّلإ ال . ميظعلا شرعلا بر هللا الإ هّلإ ال ء ميلحلا ميظعلا هللا الإ هّلإ ال د

 . * ميركلا شرعلا برو ضرألا برو تاومسلا

 : وقي وأ

 ؛ كمكح ف ضام « كديب ىتيصان « كتمأ نباو « كدبع نبإو « كدبع ىنإ مهللا د
 وأ « كبتك ىف هتلزئأ وأ « كسفن هب تيمس « كل وه مسإ لكب كلأسأ ء كواضق ف لدع

 ىبلق عيبر نآرقلا لعبت نأ « كدنع بيغلا ملع ف هب ترثأتسا وأ « كقلح نم ادحأ هتملع

 . 7 ٭ یمه باهذو ء ینرح ءالجو یردص رونو

 )١( هيلع قم( ۲) . ناخيشلا .  ملسم(۳) .
 )٤ ( ملم( ه) . ىذمرلا . )٩( ناخيشلا .

 ) )۷یراخہلا .
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 ىف ناسنإلا ايم فيك - ميركلا هصخش ىف ةودقلاب - مهملعي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 هباصأ نإ كاش ‹ رض هباصأ نإ باص . . هلل ارکاذ ةظحخ لك یف نوکی فیکو « هللا ةيعم
 هثاضقب السم « هایإ ارفغتسم « هب اتیعتسم ‹ هیلإ اًتجال ‹ هللا نوع ىلإ [ئاد اًعلطتم « ریخ
 : هللا مهفصو اک اوتاکف « هاضر اًيِجار « هبضغ نم اًلیعتسم « هردقو

 . 4 مہبونج یٰلعو ادوعقو اًمایق ہلا نورکذی

 ناكو ‹ ةريسلا بتك مهتفصو اک مهسوفن ظح نم مهسوفن تلخ یتح « هلل اودربتو
 اهوملعت اك « مهسوقن ىف هللا الإ لإ ال لولدم وح ةصاح ةكم ف ةيبرتلا ةرتف ف هلك اذه

 . . هللا باتک یف تلزنآ اکو ۰ ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر نم
 -ةلعتف « تقمعتو مہبولق ىف هلل الإ لإ ال تقّتوت - لئاسولاو تاودألا لکب ۔ اڈکھو

 ایف هتعاطل نوأیهتیو « هنوجریو هیلإ نوعلطتیو « هنوشخیو هنوبحجب « نیتم طابرب هللاب مہبولق
 . . ءافولل كرحتتو « فيلاكتلا لمحت . . ءانبلا لمحت ىلا ةدعاقلا مهولق ف تماقف . .رمأي
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 ىقلتل سوفنلا تدعتسا نأ دعب هللا الإ هّلإ ال تايضتقم ادیور ادور تعستا مث

 . . رومآ اده انرظف تفليو . . ءادألل تدعتساو « فيلاكتلا

 ةوعدلل قالطنالا ةدعاق اونوكيل ؛ هللا مهراتحخا نيذلا - برعلا ةايح ىف تناك دقل

 باج ىلإ .ميوقت ىلإ جاتحت تافارحنا ةدعو « لح ىلإ جاتحت تالكشم ةدع .. ةديدحلا

 . . عيرشت ةروص فو «ةدابع ةروص و ءداقتعا ةروص ىف كلاب كرشلا ةيضق : ىربكلا ةيضقلا
 . « ةمأ ١ ىف مهعمجت عنو « موقلإ تاقاط ددبت ةيليقلا تاعالا كانه تناك

 ىلإ ةفاضإلاب « ةنلعتسم ةشحافو رسيمو رخ نم ةيقللا تافارحنالاإ كانه تناكو

 وأ ‹ ىعاهتجالا ملظلا وآ ٠ ىسايسلا ملظلا ءاوس ‹ هناولأ عيمجب ةثيبلا ف ىشفحملا ملظلا

 ء " اًمولظم وأ ء اظ كاحأ رصنا : لوقت ىتلا ةيلبقلا ةيمملا عم « ىداصتقالا ملظلا

 : لوقت ىتلا ةيلهاحل لا ةيمحلاو
 ! اتاهرب لاق ام ىلع لاتقلا ىلإ مدني نيح مهاحأ نولأسي ال

 . ۹۲ : نارمع لآ( ۲ )

 تثاك اک اظ ناک نو هیناج ىلإ لاتقلاب نکلو ؛ ۔ ملسو هيلع هللا لص ۔ لوسرلا لاق ایک ملظلا نع ہدری ال ( ۲۲
 ! ةيلهاملا لعفت

۳۹ 



 : لئاقلا لوقي نأ اهيلع بترت ىتلإو
 ! ملظي سالا ملظي ال نمو « مدمس  هحالسب هضوح نع دذي ل نمو

 : رحآلا لوقو

 ا اعفنیو رضی ایک یتفلا یری انإف ! ضف عقنت م تنأ اذإ

 هز ىنامورلا لالتحلالاو ٠ بونحلا ىف ةريزجلا نم ءزجل ىسرافلا لالتحلالا كاته ناكو

 . . لاهشلا ىف ةريزحل لا نم رح
 هذه نم ىأب ۔ ملسو هيلع هلا للص ۔ لوسرلا دبی نأ یرشبلا ریکفتلاب ۔ نکمی ناکو

 هموق ةمدخ لإ علطتي وأ « ةماعزلاو ةدايسلا ىلإ علطتي ىرشب ميعز هنأ ول « اياضقلا

 . تافارحناو لكاشم نم هيف محام مهذقنیل
 نم اهنيب ام ةلازإو لئابقلا ديحوت ىلإ ىمسيف ةيلحادلا ةلكشملاب ادبي نأ نكمي ناك

 . ةريزف با ضرأ نم مورلاو سرفلا جارحخإب ةيموقلا ةلكشملا لح هجمتي مث « تافالح
 ةيبرتو « ةيقلفأا دسافملا نم  عمتجملا ١ ريهطت ىلإ وعديف « ةيقالحالا ةلكشلاب أدبي وأ

 . عافترالاو رهطتلاو ةفاظنلا ىلع سوغنلا

 ةورثلأ باحصأ نايغطو « تاقبطلا قراوف ىف ةلثمتلا ةيعاتجالا ةلكشملاب ادبي وأ

 ءارث مه اودادزیو لڌو ارفف اودادزيل ٠ مهدهج لالغتساو « نيفعضتسملل مهدایعتساو

 . . اًتایغطو

 ءیشب ادبی نا هبر ههجوی م ۔ ضزألا « ءاظع ٭ نم ایعز سیلو - لسرم یبن وهو هئکلو
 . . < حالصإلا * ىلإ نوعلطتي نيح رشبلا ءاعز هيلإ هجتي نأ نكمي ىذلا كلذ نم

 باجتسا نم یبریو « اہب ناےیإلا لإ ہموق وعدیو ‹ ہللا الإ لإ الب ادبی نآ بر ههجو ان
 . اتایضتقم ىلع مهنم

 تحلوع دق اهلك تافإرحنالاإو لكاشملا هذه نأ انه اهزربت نأ ديرن يتلا ةيضقلا نكلو

 ٠ هيلإ مايتهالا هيجوت زوج ال ام تسيلو ٠ باسحلا نم ةجراخح تسيل ىهف . دعب ايق
 . . ةمأ ريح نوكت نأ اه داري ىتلا ةمألا ةايحس ىف اًب ونا ارمأ تسیلو

 + جالعو جاع نیب قرف نکو

 وآ « ةيداصتقا وأ « ةيعامتجا وأ ‹ ةيسايس اياضق انآ ىلع جلاعت مل - تحلوع نيح -اہنإ
 . خلا . . ةيقالحأ
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 تعستا نيح ! هللا الإ هّلإ ال تایضتقم نم انآ ىلع ۔ اھرود ءاج نیح ۔ تحلوع اإ
 . ةايخا نوتش لك تلمشف هللا الإ هّلإ ال تایضتقم

 وآ ‹ ةيداصتقا وأ « ةيعاتجا وأ « ةيسايس اياضق الأ ىلع ام وانت نيب قرف تمث لهف
 ؟ هللا الإ هّلإ ال تايضحقم نم اأ ىلع او انتو خلإ . . ةيقالحأ

 . . تيقوتلا ىو « ةيعونلا فو « ةقيرطلا ىف قرف . . كش الو قرف كانه معن

 امو « رمخلا ميرحت ىف ثدح ام وه « حرشلا نم ديزم نع اثينغي اًدحاو ًالثم لعلو
 ! « ةيرمعلا # لودلا . . < ةمدقتلا ١ لودلا ىف مويلأ ثدحم

 لسرأ « رمخلا ميرحت لزت نيح هنآ - باتك نم رثكأ ىف انحملا ايك - ةريسلا بت یورت
 نإ الأ ! سائلا ابيأ : ةنيدلا تاقرط ىف یدانی ایدانم ۔ ملسو هيلع هللا یلص ہللا لوسر

 رخ ةبرش همف ىف ناك نمف : ةريسلا بتك لوقتو . . كلذ ىلع دإز امو . . تمرح دق رمفأا

 ةحثارب امتاقرط حوفت اًمايأ ةنيدملا تلظ ىتح « هقارأ رخ قز هتيب ىف ناك نمو « اهقارأ

 . .رمثلا

 ‹ مكاحملا لغشتو « ةطرشلا دنجتو « نيناوقلا نست « ةمدقتملا ٠ ةيرصعلا » لودلاو

 . . دايدزالا ف ةذحأ اهيف نامدإلا ةبسن نإ اماريرقت لوقتو « نوجسلا لخشتو

 ‹ نوئاقلا ةوطس نم فوخلا وه ةعاطلا عفاد نوكي نأ نيب : ةيعونلا ىف اقرف كانه نإ مئ

 عرب هللا نأ عمو . . هللا الإ لإ اب نايإلا نم بلقلا ىف ةعبانلا « هللا ةفاخغ عفادلا نوكي نأو

 قرافلا لظي نكلو « هنع هنا ىضر نافع نب ناثع لاق ایک « نآرقلاب عزپ ال ام ناطلسلاب

 - تاجردلا نم ةجرد ىأب  كولسلل لوألا عفادلا ابنوكو « ةينامبإلا ةدعاقلا دوجو نيب اق
 . ناطلسلا ىف عزاولا راصحناو « ًدلصأ ةدعاقلا كلت دوجو مدع نيبو

 . . نأش كلذك هلف تيقوتلا قراف امأ

 نم ةروصب اًيتزج الح اهلجي نأ نكمي ناك ركذلا ةفلاسلا لكاشملا نم ىأب ءدبلا نإ
 ىف ةمئاق لظتس تناك ىرحألا لكاشملا لك تأشنأ ىتلا ةيرذجلا ةلكشملا نكلو . . روصلا

 . . ىقيقح حالصإ رغب هيلع وه ام ىلع ٤ ناسنإلا ١ لظيو . . سوفنلا
 . . ^ ةيموقلا ةزعلا # ىضرنو < ضرألا درتست نأ نكمي

 مهوتي وأ « ۲ لالغتسالا ١ نم ناسنإلا ررحتيو ىعامتجالا ملظلا فخ نأ نكمي

 ! ررحت هنآ
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 ىتلا ةيلبقلا تاموكحلا نم ادب « نوجسو مكاحمو ةطرش اه ةيزكرم ةلود موقت نأ نكمي

 :“ اهئئاق لوقيف اًبر ةليبقلا اهيف دبعتو « اهتليبق اهنم لك مكحت

 ! دشرأ ةيزغ دشرت نإو ‹ تيوغ توغ نإ ةيزغ نم الإ انآ لهو
 < هللا رخل ادع ۲ ناسنإلا * یقبیو ‹ هنم ءىش وآ « كلذ لك ثدحي نآ نکمی ناک

 هدبعتستو « هديعي ىذلا مهولل دبعتلا ف هتقاط قفنيو « ةفقازلا ةالا تافارح هشوانتت

 نوعرشيو نوكلمي ةداس . ديبعو ةداس ىلإ سانلا بلقنيف رشبلا هل عرشيو < هتارهش

 كلذ ىف ايب « خيراتلا ىف ةيلهاج لك ف ثدحم اك . . عيرشتلا ءبع مهيلع حقي ديبعو
 ف هلک اذهو . .  عيرشتلا ىف نوکراشی مهن اهلهأ تمعوأ نإو « ةرصاعملا ةيلهاجلا

 ! . . ةرحكلا باسح امآ . . ايندلا ةايلا باسح . . ضرألا باسح

 ءدب ىف لكاشملا هذه نم ىأ لح ىلإ - ملسو هيلع هللا یلص ہللا لوسر هجوتی مل ! الک
 لإ هّلإ ال تماق اذإ ىتح « هللا الإ هّلإ الل ةوعدلا ىلإ هبر رمأب هجوت اينإ . ةوعدلا ىف هلمع

 ىه نوكتو « ٩ ةينابرلا ةمألإ * ةاون نوكتل ٠ هللا اهدعي ىتلا ةنمؤملا ةبصعلا بولق ىف هنأ

 تذحخأ . . هل تدرج انآ بولقلا هذه نم هللا ملعو « ءانبلا لمحت يتلا « ةبلصلا ةدعاقلاد

 اب « اهلك ةايحلا تلمش ىتح عستت ٩ هلا الإ هّلإ ال تایضتقم ٩ تآدبو « فیلاکتلا لزنتت

 ناك ىتلاو « مسو هيلع هللا للص - هللا لوسر اهب ادبی ل یتلا « اہعاذ ایاضقلا كلت اهيف

 قف ديال ناك نكلو . . ةدماص ةيوق سسأ ىلع ةينابرلا ةمألا موقت ىكل ؛ اهلح نم دبال

 ء هللا الإ لإ الب ةطبترم « ةينأميإ تاباطتم » ىلإ اياضقلا كلت لوحتت نأ . ىنابرلا جهنم
 يف لذبي ىذلا دهجلا نوكي نأو ء رشبلا ريياعمو رشبلا ءاوهأل عضخت ةيرشب تاماتها درجال
 نيحو . اهنع حتت دق ىتلا ةيويندلا ةعفنلا درجمل ال ‹ هللا ةاضرم ءاختبا لدذب دق اهلح-

 هبشي اًنيش جئاتتلا تئاكو « ةيرشبلا ف قوبسم ريغ سن ىلع ءادألا ناك لعفلاب كلذ ثدح
 أ تازجعملا

 ىذلا ىناييإلا ىضتقملا اهنم ءاوس « هللا الإ هّلإ ال تايضتقم زربأ نع ثدحتن لی ایقو

 ةمصلأ نب ديرد وه ( ) ١

 . ؟ةرصاعم ةيركف بحاذم ١ باتك نم ١ ةبطارةميدلا ٠ لصف تشش نإ ارقا ( ۲ )
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 قيرف دنع ىتح ۔ اهضعب ودبي دق يتلا « ىرحألا تايضتقملا وأ « لبق نم ارم هنع انثدحت

 . هللا الإ هلال قاطن نع ةجراح ومآ مهسفنآ نييمالسإلا نم

 ىناميإلا ىضتقملا : الوأ

 ذبنو « دحاولا اب ناميإلا ةيضقل هللا باتك اهيلوي ىتلا ةغلابلا ةيمهألا ىلإ لبق نم انرشأ

 زيكرتلا ف ببسلا نكي أ هنأو . كيرش الب هدحو هلل ةدابعلا صالخإو « اهلك ةفئازلا ةهآلا

 هذ ةيتاذلا ةيمهألا ببسب انإ ‹ نيكرشم اوناك نآرقلا اذبب لئاوألا نيبطاخملا نأ اهيلع

 نأ امإو < هدحو هللا دعي نأ امإ هنأو « هترطفب اًدباع ناسنإإلا نوك نم ةعبانلا « ةيضقلا

 ةيدوبع لك نم ةيرشبلا سفنلا رهطت نم ديال هنأو . ءاوس هنود نم وأ هعم « هريغ دبع

 دلي م ىذلا دمصلا درغلا « ىقيقحلا هلإلا ىلإ اهعاونأ لكب ةدابعلا هيجوتو « هللا ريخل ةفثاز

 ريثك ىلع هلضفو هب هللا همرك ىذلا ماقا ىلإ ناسنإلا عفتريل « دحأ وفك هل نكي ملو دلوي لو

 ‹ هعاونأ لكب كرشلا ىف لثمتي ىذلا طوبملا نم ايندلا ةايلا ف وجني ىكلو « هقلح نم

 . . رأنلا نم ةرحلآلا ىف وجنيو
 ةضرع اهنكلو . ةماقعسا ىلع هلل ةدباع هللا اهقلح اك  اعاذب ةرطقلا نإ : انلقو

 . . اهتماقتسإو اهءافص دسفت ىتلا ةدسافلا ةغيبلا رثأتب فارحنالاإو ضرملل

 . . ضارمألا نم ريثك اهبيصي « اهتماقتسا نع فرحنتو « ةرطفلا لتخت نيحو

 . . عمتجملا ف ضارمأو درفلا ف ضارمأ . كولسلا ف ضارمأو « ةيؤرلا ف ضارمأ

 نايكلاو < ىسايسلا نايكلاو < ىعاتجالا نايكلإو « ىسفنلا نايكلا ىف ضارمأ
 نم بثاج لكو ‹« سفتنلا بناوج نم بناج لك فو . . ىقالحألا نايكلاو « ىداصتقالا

 , ةايحلا بناوج

 . . طوبا نم تاكرد كرشلا عم ناسناإلا طبه

 ‹ خيرأتلا ىف اديرف ايش اهسفن بسحت األ « اًجذومن ةرصاعملا ةيلهاحلا انذحأ اذإو

 ايب یلتبا یتلا طوبا عاونأ رظنتلف « هلك خيراتلا ىف ناسنإلا هيلإ للصو ام ىلعأ اأو
 . . ةيلهاخأ هله ىف ٤ ناسنإلا#

۳ 



 ساوا هكردت ام طي ىف هسفن نأسنإلا رصح . ' باتکلا اله ريغ ف اهانیب بابسأل

 . سأوحخلا هكردت ال اب نایإلا هلاع نم یعلأو « بسحقف

 ! هدوجو ینعم دقف مث نمو

 همان ىف ةروصلا ىري نأ عيطتسي ال « رحآلا مويلاو للاب ناميإلا دقفي نيح ناسنإلا نإ
 ذثدنع اهإرف « 4 قحلاب 9 ضرألاو تاومسلا هلجأ نم قلحو « ٩ قحاب ١ هللا هأشنأ ىذلا

 . ةميق الو ةمكح ألو ىنعم تاذ ريغ ةروتيم ءاهوش

 ." 4 ؟ نوعجرت ال انیلإ مکنآو اتبع مکانقلح انآ معبسحفآ
 اورفك نيذلل ليو !ورفك نيذلا نظ كلذ « ًالطاب (هنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلح امو ل

 نيقتملا لعجن مأ ؟ ضرألا ف نيدسفلاك تاحلاصلا اولمعو !ونمآ نيذلا لعجبن مآ « رانلا نم

 , “¥ !؟ راجفلاک

 نيذلإو « طسقلاب تاحلاصلا اولمعو اونم نيذلا ىزجيل هديعي مث قلخلا أدبي هنإ #

 . 0 4 نورفکی اوناک اب میلآ باذعو میم نم بارش مه اورفک
 “رصاعملا ىلهاحلا رعاشلا قلطنا اك (ثاه قلطدي هدوجو ىنعم ناسئإلا دقفي نيحو

 : لوقي

 | تیتآ ینکلو نیآ نم ملعآ ال تعج

 ! تیشمف اًقیرط یمادق ترصبأ دقلو

 تیبآ مآ اذه تثش یقیرط یف یضمأسو

 ! یردآ تسل ؟ یقیرط ترصبآ فیک ؟ تثج فیک
 . . ةمئاسلاك قيرطلا عطقي . . طبختي ىضميو

 ىتلا « ميقلاب ۶ نمؤي نآ هيلع لیحتسب ةمکح الو ینعم هتایخ كردي ال نیح هنإف

 : ناويا نم لضأ حبصيف « لفسأ ىلإ سكتتنيف « ناوی ا ماع نع هعفرت
 . اهب نوعمسی ال ناذآ مشو « اب نو صیب ال نیعآ ملو ۰ ا ۔ نوهقفي ال بولق مم ظ

 . ” (# نولفاخلا مه كئلوآ « ‹ لضأ مه لب ۽ ‹ ماعنالاك كئلوأ

 ٤ ةرصاعم ةيركف بعأذم # باتك نم 1 ةبالعلا ء لصف تش نإ أرق ( ) ١

 . 1: سنوپ(4) . 1-1. ص () . 115 ¡ كونسۇل 0 ۲ )

 ۱۷۹ ۰ یفارعآالآ ( ىسضام وبآ ايلي ( ۵ )

٤ 



 . ءاقبلا عارص وه _ تاوهشلا ءاضق بناج ىلإ - ربكألا مطا نوکی ناویحلا ملاع فو

 ‹ فيعضلا ىوقلا لكأيف « ىوقألل ةبلغلا نوكتو عراصتتل ةفلتخملا نإويحلا عاونآ ىقتلتف

 . قيرطلا نم هجيزي وأ
 : رخآ ايعمو « رخآ افده ةايحلل هللا لعج دقف « ناسنإلا » ملاع ىف امآ

 نإ ‹ اوفراعتل لئابقو اًبوعش مكانلعجو ىشنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اه اي ل
 ."  مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

 نم نكلو « ةبلغلا لجأ نم ةبلغلا عارص سيل ناسنإلا ملاع ىف هللا هبتك ىذلا عارصلاو

 : ضرألا حالصإ لجأ

 ىلع لضف وذ هللا نكلو « ضرألا تدسفل ضعبي مهضعب سانلا هللا عفد الولو #

 , "4 ناعلا

 ىلع ضعب عم هضعب لماعتیو « هدوجو ىنعم دقي نیح ناسنإلا طب كرد ى لاف
 دقفف <« ساوحلا هكردت ال مب نأيإلا نع طبه اذإ ةلاع ال كلذ للعاف وهو ؟ ناويلا ىوتسم

 . . رحآلا مويئاو هللاب ناييإلا

 هلأ للص .۔ للا لوسر لاق اےک دابعلا ىلع ھٹلا قح وہ كیرش الب ہدحو شاب ٹاییإلا نإ

 : ۔ ملسو هيلع

 هب اوکرشي الو هودبعی نأ مهيلع هقح ؟ دابعلا ىلع هلا قح ام نوردنآ لاق ۴

 , ٩" . .اًنیش

 ‹ مهنم لجر دہعآ بلق ىلع مهلك سانلا نوکی نأ اًئیش هکلم یف دیری ال هللا نکلو

 . مهنم لجر رجفأ بلق ىلع مهلك اونوکپ نآ اًئیش کلم یف صقنیالو

 دحاإو لجر بلق ىقتأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوآ نأ ول ىدابع اي

 اوئاک مکنجو مکسنإو مکرخآو مکلوآ نآ ول یدابع ای . ایش یکلم یف كلذ داز ام مکنم
 . ٩ . . ایش یکلم یف كلذ صقن ام مکنم دحاو لجر بلق رجفآ یلع

 . ۵١ : قبلا( ۲ ) , ٩۳ : تارچا( ۲7

 . ملسم هجر( £ ) . ملسم هچرحا ( ۳ )
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 رسافاو « رحثآلا مويلاو هللاب نمؤي نيح « هتاذ ناسنإلا وه ةيضقلا هذه قف ٤ ديفتسملاف ١

 . ناهيإلا نع طوبا ةلقث هب دعقت نيح « هتأذ ناسنإلا وه اهيف

 . &  اهیلع لضی انإف لض نمو ‹ هسفنل یدتہی ایناف یدتها نم ۶
 ." # نيلاعلا نع ىنغل هللا نإ « هسفنل دحاجي اهنإف دهاج نمو

 ء ساوا هكردتال مب ناييإلا نع ناسنإلا طب نيح ضرألا ىف ىرسي ىذلا « داسفلا * و

 .رصحل ا اهكردي ال ىتش ناولآ « هدوجو ىنعم دقفيو ء رحآلا مويلاو هلناب نايإلا دقفيف
 هللا حور نم ةيولعلا ةخفنلا نم ةدمتسملا « ناسنإلا حور ىف ةثيضملا ةسبقلا ءافطنا قوفف

 <« ضرأالا ف ىشحولا عارصلا راشتنإو « اهلقنو اهتماتعب نيطلا ةضبق زوربو « نيطلا ةضبق ىف
 لظيو « ةيدالا ميقلا ىه « ميقلا ٠ لظت . . مادقألاب نوسادي وأ « راغصلا هيف لكؤي ىذلا

 ىف «نيفعضتسملا باسح ىلع هنم ةدازتسالاو ىسحلا عاتملا كالتما ىلع رشبلا نيب عارصلا

 ! ّىقرو مدقتو ندمتو ةراضح لكش ذخأ نإو « نايغطو 4 ةيلايربمإ 3 و رامحتسا لكش
 خلا نآل < هموقلف همايتهإ دتمإ اذإف « هعاتمتسا روح األ ء هتاذب ناسنإللا لغشني

 “ارو ام ئإ دشمي ال هتکلو . عاتمتسالا نم ديزمب ةياهنلأ ف هيلع دوعي مهيلع دوعي ىذلا

 ىع ةردقلا دقفي نيح اهدقفي ىتلا « ناسنإلا ةيئاسنإ » لإ جاتحي كلذ ءارو ام نال ٠ كلذ

 . سوسحملا ماعلا ءارو ايب نايإلا

 ىذلا ردقلا طيح امو ؟ هتاماتها دودح امف «‹ هموق طیغ قو « هتاذ لحخاد یف یتحو

 ؟ قلخ نمم رشک ىلع اہب هللا هلضفو « اہب درفت ایازم نم هل هللا بهو ام ٩ هرمشتسی#
 ۔ . باجعإلا رشت ةعأربب اهرمشتسي دقو « بهاولأ هذه نم بناوج كاش الو رمثتسي هنإ

 . يشحولا ءاقبلا عارص ىف نيرحلآلا ىلع ةبلخلا هل ققحتو « ىح ا عاتلا هل ققحت ىتلا كلت

 هييلإ ىوأت ىلب « بسحف ءابه عيضي ال « اًرفقم ابابي هل ةبوهوملا ةحاسملا ةيقب كرتي هنكلو
 (ےہ تقولا نم اتیح رھدزتف ‹ اھرمٹتسی یتلا ةحاسملا ةیاھنلا ف دسفت یتلا تارشحلاو ماوملا
 . . راوبلاب ىهتنت مث ‹ دهجلا نم هيف لڈہی

 قق نونكم هللا الإ هّلإ الب نونمؤي ال نمم ايثك نآ ةقيقلا هذه نع سانلا نتفي ىذلاو
 تأ ةصاعملا ةيلهاحلا ف سانلا نم ريثكل ليخيف « ةيويندلا سيياقملاب « نوحجان * و ضرألا

 ) 01ءارسإلا : )۲( 1٦توبكنعلا :٦ .
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 وأ ‹ تموم ناسنإلا نوكي نأ ىوتسي هنأو « ةايلا عقاو ىف اه ريثأت ال « هللا الإ هلإ ال »
 لب . داقتعالاب اه ةقالع الو ٤ ةيعوضوم د و ١ ةيملع ١ و ٤ ةينف * حاجملا ريياعمف . . اراك

 هّلِإ الب رفكلا نأ وهو « كلذ نم أوسأ وه اب نظلاب مهيرغي ام رصاعملا عقإولا ىف نودجي دق
 ! شاب ذايعلاو . . حاجنلا تامزلتسم نم هللا الإ

  هبابسأ نم وأ - ةصاح ةرصاعملا ةيلهاجلا ىلع رطيسي ىذلا مهولا اذه ىف ببسلاو
 ةيؤر نع ةرريصبلا سايطنإو « تاوهشلا ةباغو « ريكفتلا ةيحطسو « ةبنابرلا نئسلاب لهجا
 : رحلألا مولا نع ةماتلا ةلفغلاو « قلا

 . & نولفاغ مه ةرحآلا نع مهو « ايندلا ةايحلا نم اًرهاظ نوملعي
 ىف هللا باتك ىف ةروكذم ةقيقح نع ةلفغ ىف سانلا لعجم هنإف ةينأبرلا ننسلاب هحل ا امأف

 قيرفب اًصاح ايندلا ةايملا ف نيكمتلا لعجي مل لاعتو هناحبس هللا نأ ىهو « ةروس نم رثكأ
 : هناحبس لاق لب « قيرف تود سانلا نم

 ," « رظحع كبر ءاطع ناک امو ۰ كابر ءاطع نم ۔ ءالؤھو ءالؤھ۔دمن الک

 ‹ ةضوعب حانج هللا دنع ىواست ال - ماسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق اک ۔ ایندلاف

 : اهيلع لوصحلا ىف دهتجم ام ردقب اهنم رفاكلا ىطعي كلذل

 اهيف محو + اهيف ممأمعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم
 . چ نوسخەبيال

 نأ لجأ نم ناسنإلا هلا قلخ ىذلا ءالعبالا لع ىه - ىرحخأ ةيحان نم - ايندلاو

 : هضوخ

 . &  ايصب اًعيمس هانلعجف « هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنإلا انقلح اإ $

 . 4 المع نسحأ مهيأ مهولبنل اه ةنيز ضرالا ىلع ام انلعج انإ $

 هل نوي نإ . . ىنعم ءالتبالل دعي ل « قيرف نود رشبلا نم قيرغل هللا اهاطعأ ولف

 ء هير نع هلغشتف ايندلا ةايلا هنتفت مهيأ : سانلا ربتخب مث « اًعيج رشبلل حات نيح ىنعم

 « هرماوأب مزتلم ء هبرل دباع وهو ضزألا عاتم نم هطسق ذحأي مهأو « رحألا مويلا نعو
 اوذختا اذإ  ءاوس نيرفاكللو نينمؤملل متي نآ نكمي هتاذ ف نيكمتلا نؤف مث نمو

 e2 و ا م7
 ' . ۷: فھگلا ( ہا , ۲ : ناسئإللا ( £
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 سانلا اهلفخي قورف كانهف كلذ عمو . . رفكلا وآ « ناميإلاب كلذ قلعتي نأ نود- بابسألا

 . ةرحلالا نع ةلفغلاو « تاوهشلا ةبلغو « ريكفتلا ةيحطس مهبيصت نيح

 : نيدناعلاإو رافكلا نع للاعت لوقي

 .“ .  . ءیش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام وسن ملف

 : رخآ عضوم یف لوقیو
 . 4 ضزالاو ءاهسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو أونمآ ىرقلا لهآ نأ ولو

 . نيدناعملا رافكلل اهلك حتقت نأ نكمي وأ اهلك ةحوتفم ىداملا نيكمتلا باوبأف

 حتف ولو راغكلا هلاني الف ‹ نينمؤملا هب صتحخاإ هللا نأل ء مهيلع حتفي ال ةكربلا باب نكلو
 . . ايندلا ةايملا ف تاياغلا ةياغ تاوهشلا باحصآ هلظي ىذلا  ىداملا ءاحخرلا مهيلع

 ىجولونكتو ىدامو ىملع مدقت نم هيف ام لكب - مويلا برغلا ىلإ رظنيلف الاثم دارأ نمو
 ةيسفنلا ضارمألاو راحتنالاو نونحلاو قلقلا نم هيغ سائلا هيناعي ام ىلإ رظنيلو - ىبرحو
 نود . . تاوهشلا قيقح ءارو مئادلا ثاهللاو « ةميرجإو تاردخملاو رمخلإو ء ةيبصعلاو
 < ناستإلاب قيلت ىتلا ىناعملا الو « ةيرذلا الو ةرسألا الو لاملا الو تقولا ىف ةكرب

 : هللا نوركذي نيذلا نينمؤملا ىلع فقو انإف < كلذك ةنينأمطلا الو

 ." & بولقلا نثمطت هللا ركذب الآ
  جاردتسالل ضرألا ف رافكلل حاتي ىذلا - نيكمتلا اذه نوك نع اضف كاذو اذهو

 : لاط ايهم توقوم

 مهانذخأ اوتوآ امب وحرف اذإ یتح « ءیش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف
 , © # نيلاعلا بر هلل دمحلاو <« اوملظ نيذلا موقلا رباد مطقف . توسلبم مه اذإف ةتخب

 ةايلا ىف ناستإلا ةايح ف هل رثأت ال شنا الإ هلإ الب نايإلا نأب ۔ یحطسلا ۔ نظلاف

 ٠ ممولق هتشاشب طلاخت ملو ء نايإلا ةوالح اوقوذي مل نيذلا نع لإ ردسصي ال نظ ءايندلا
 ىف هقوذت ناسنإلل حاتي ام ىلحأ وه ةسندلا تاقاذملا نم هيف مه ام نأ مهتلفغ ىف نوبسحيو

 ! هوقدصي نلو هوروصتي نلف هب اونمؤي مذإو 1 ايندلا ةايلا

 ۹٦ : فارعالا (۲) . ٤٤ ماعنالا( 2
 fof ' ماعنألا( £ ) . ۴۸ ۲ سرلا 0 ۴ )
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 .؟ « نودتهم مهن نوبسحيو « هللا نود نم ءايلوأ نيطايشلا اوذختا مهنإ
 ." .  . اونمآ نيذلا نم نورخسيو « ايندلا ةايحلا اورفك نيذلل نيز

 - هب اوکسمتسي نأ هللا مهرمآ ايب نیکسمتسم اوناک نآ تقو ۔ نوملسملا ناک دقو

 : مه هللا دعول اًقيقحت ىوتسم ىلعأ ىلع ضزألا ف نوكمتلاب نوعتمتسي
 فلختسا اک ضإآلا ف مهدفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو

 ءاًنمأ مهفوحخ دعب نم مهنلدبيلو « مه ىضترا ىذلا مهنيد مه ننكميلو ‹ مهليق نم نيذلا

 ." ( ایش یب نوکرشپ ال یٹنودبعی
 مجرلق ةلص ةكربلا لقأ سيلو . مهعايح ىف ةكربلاب نومعني كلذ ىلإ ةفاضإلاب اوناكو

 ءاقنو « مهعاوعدل هتباجتسإو « مه هللا ةيأعربو « هللا نم برقلاب مهرعشت ىتلا « هلاب
 ءاهطبإور ةناتمو ةرسألا رارقتساو « مهاسنأ ىلإ سانلا نانقمطاو 7 ةشحافلا نم عمتجملا

 . .بلقلا ةئينأمط حم قزرلا ىلإ ىعسلاو « لهآ مأك سانلا طبرت ىتلا ماثولاو ةدوملا حورو
 : هيف هللا لاق ىذلا رافكلا عاتم نيبو هلك كلذ نيب قرفو

 . « . . ماعنألا لكأت اك نولكأيو نوعتمتي اورغك نيذلاو

 . . ايندلا ةايسلأ رومآ ف هلك اذهو

 بلق ىلع رطح الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيفف . . رخآ نأش اهلف ةرحألا امأ

 : اونمآ نيذلل ةصلاخ ىهو « رشب

 اونمآ نيذلل ىه لق ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىتلإ هللا ةنيز مرح نم : لق

 ." « ةمايقلا موي ةصلاح « ايندلا ةايحسا ىف

 . . أيندلا ةايحلأ نع انوثدحسو « اهركذ نم انوعد : نولوقيو + اهب نونمؤي ال نيذلا امأف

 ! رانلا ىلع مهربصأ ايف
# #  H# 

 , *۵ + رولا (۳) . ۲1۲ : رقبا ( ۲ ) , ۴٣١ فارعالا ( ) ٢

 ‹ حيراتلا ىف عمتج ىآ یف ٹدج ل اذھف « ًاهنم ماتلا وولخ يسب ال ةشحافلا نم عمشجما ءاقن نإ ازإرم الق ( ) ٤

 سح یف نوت مق ںیح ااو ‹ اھعوقو ۃردن یٹعی نإ ‹ سفن ۔ ملسو ہیلع تلا لص - ہللا لوسر عمتجتالو

 ِ , ركنتسي !ذولش سائلا
 . ۳۳ : فارسالا ( )٩ , ۳:د( د

4۹ 



 . . ةرحآلا الو ايندلا ةايحلا ىف ناميإلإو رفكلاب ناسنإلا ةايح ىوتست ال ! الك

 نيقحلا لعجن مأ ؟ ضرألا ىف نيدسفلاك تالاصلا اولمعو اونمأ نيذلا لعجت مآ $
 .* & ؟ راجفلاك

 ءاوس تا اصلا !ولمعو اونمآ نيدلاك مهلعجن نآ تاثيسلا اوحبرتجا نيذلا بسح مآ

 , ( # 1! نومك ام ءاس ؟ مہتامو مهایح

 ف سانلا اه عضخي ىتلا تيغاوطلا نم ررحتلاب اوسحي نأ اونمآ نيذلا بْشَحو
 . .ةيلهاحلا

 وأ « هل سأتلا دعتسپ افرع وآ ۽ عبتپ اًعرش وآ ¢ دبع اهإ توغاطلا نوکی نأ یوتسیو

 . . اًيركف وأ ء اًيعاتجا وأ « اًيداصتقا وأ اًيسايس اًنايغط وأ « اهبحاصب ةدبتسم ةوهش

 . . ةيلهاجلا ىف سالا دبعتست تيغاوط اهلك

 ! تيغاوطلا تمطحو « ناسنإلا تررح اأ ةرصاعملا ةيلهاحللا بسحت دق ىرحأ ةرمو

 . . ةقيقحلا نعانعدخت ةبالللا نيوانعلا عدن الو عقإولا للل رظننلف

 ‹ اينالآ ف رلتح : خيراتلا ةاغط ىتعأ - ابعاذ ابوروأ ف ۔ دهش ىذلا وه نرقلا اذه نإ

 داحتالا ١ امأ « ايفالسوغوي ىف وتيتو <« اينابسأ ىف وكنارفو « ايلاطيإ ىف ینیلوسومو

 ءادوسلا مهتمثاق سأر ىلعو « هتيغاوط ىف ديرف « هدحو ملاع وهف ىوه ىذلا ؟ىتیيفوسلا
 اخافس ناك هنإ - 1 تام نأ دعب ۔ فوشورخ هنع لاق یذلا « نیلاتس « دحوألا ميعزلا»

 ." ! رركتت نأ زوبع ال ةطلغو « ءامدلل اشطعتم اًمرج

 ىف ًالعف رح وهف « رحلا ماعلا ١ ىلإ انرظنو « ةيعاملا ةمظنألا * تيغاوط انكرت اذإف

 ةليمحلا ةيحرسملا لك مغرب « هتايح عقاو امأ ! داحالاو ىقلخا داسفلا : نرتميظع نيتيحان

 « لاملا سأر ثوغاط وه ةقيقخلا ىف همكحي ىذلاف - ٩ ةيطارقميدلا ١ ةيحرسم  همكحت ىتلا

 ۲١ ةيثالا (۲) . ۲۸: س( 1 )

 - هتوم دعب  نيلاتسب فقوشورح هيه ددن یلا یعویشلا برحلل نیرشعلا رگؤملا ق تثدح ىتلا فئارطلا نم ( ۳
 ايلعلا ةيزكرملا ةجللا ىف اراب اومضع تك دقل هيف هل لوفي فوشورح ىلإ بوتکم لاژسب نیدوحوملا دحآ مدقت نأ
 ىذلإ نم : لاقف ةميدبلا ميرس فوشورح ناكر ؟ مارل ا هذه ىلع تس االف ۽ نيلاتس مايآ ق بزحلل
 دقل . لرهجلا لئاسلا اطا فوشورح لاقع . بولا س لالا ةعيطعب دحسأ بب مله ۴ ةقرولا هذح لسرأ
 1 فلم اًشاخ تک دقت ! بسلا تفرع



 . . نايغط نم مهتلبج ىف ام لكب « دوهيلا وه لالا سآر شرع ىلع عیرتی یذلاو

 مه رشبلا نأ ةيلهاجلا ىف ةلكشملا ساسأف « هلئاسو تناك أيأو < ماظنلا عون ناك ايو

 نيعذم  رشبلا عرش اثيحو . . ريفا فيطللا « لدعلا مکا هللأ سیلو < نوعرشي نيذلا

 دابعو ةاغط ىلإ وأ « ديبعو ةداس ىلإ سانلا مسقنا - ةيهولألا قوقح نم اًقح مهسفنأل

 . . هللإ نود نم ميرحتلاو ليلحتلا نح مهيلإ نولكي ذإ « ةاغطلآ نودبعي

 ؛ هللا ةيصعم ىف عاطت ىتلاو « هللا نود نم ةدوبعملا ىرحألا تيغاوطلا نع اضف كلذو

 « ٤ةدول # و « ٩ ىل اعلا ماعلا ىأرلا * وأ « « ةيموقلا ةحلصملا » وأ « « نطولا » توغاط

 . تاوهشلا توغاط وأ « ٤ ملعلا 1 وأ « ٩ ايجولوتكتلا ةروث» وأ

 «هدحو هلل ةدابعلا صالخإب « اهلك تيغارطلا كلت نم !وررحتي نآ اونمآ نيذلا بسح

 . هللا جهنم اهلك اهعاضحخإو < ضرألا ىف ةفئازلا ةهلآلا لك نع ةيهولألا عزنو

# # #F 

 ءازجاو باسل او رشح إو ثعبلاو « رحأآلا مويلاب ناهيإلا رثأ نع ثيدحلا ديعن نأ انب امو
 هتاروصت لضأ امو « ناسنإللا قفأ قيضأ ام : لوقن انكلو . ناسئإلا ةايح ىف « رانلأو ةلحلاو

 ‹ هقفأ عسوأ امو . . ةرحآلا نع ةعطقنم « اهدحو ايندلإ ةايملاب هنايإو هماتها رصحي نيح

 ‹ حيحصلا اهعضو ىف ًايندلا ةايحلإ عضيو « ةرحآلاب نمؤي نيح هتاروصت بوصأ امو

 . . یقیقحلا اهمجحو

 داكتل ىتح ىرحألا كنيع نم كعبصأ تبّرقو كيليع ىدحإ تضمغأ ول تیأرآ

 نم قفألا ةحاسم نم كعبصأ كنع بجحت مكو !؟ كعبصأ مجح ىرت مك . . اهسملت

 !؟ اهمجح نآلا یرت مک . . كعارذ دم رخ ىلع كعبصآ لمجت نأ برج مث !؟ كلوح

 1۶ اهءارو یرت نآ عیطتست قفألا ةحاسم نم مكو

 ء ةلئاه ةلئاه همامأ ضرألا ودبت . . نيطلاب . . ضرألاب قصلي نيح ناسنإلا لثم كلذ

 دم رخآ ىلع هسفن نم اهلعجي نيح امآ .. قافآ نم ًاهءارو ال ةيؤرلا هنع بجمتو

 : قافآ نم اهءارو ام هتاذ تقولا یف یریو < اهتقيقح- للع اهإري وهف « عارذلا

 ٩ ٠ ةرصأعم ةيركف بعاذم ١ بأتك نم ٩ ةيطارقميدلا 1 لصق تش نإ ارقا ( ) ١
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 اوناك ول ناويلا ىح ةرحآلا رادلا نإو ٠ بعلو وه الإ ايندلا ةايلا هذه امو
 .؟#نرملعي

 ضزألا اولمه نأ هللا الإ لإ ال جهنم ىف - سائلا نم بلطي مل هللا نإف كلذ عمو

 اهتيؤر ىلإ طقف مههجو هنكلو . .” اهتراهعب ارم مهرمأ لب . اهورمعي الف ااش اورقتحجیو
 ‹ حيحصلا اهعضو فو « رحلألا مويلا مهنع بجحت ال ىكل ٠ ىقيقحلا اهمجح ى

 . . ميقملا عاتملا نع لئازلا اهعاتم مهنتفيالف
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهني رومآ ىلع هللا الإ هل الل « ىنایإلا ىضتقملا ١ لمتشي

 : لاق ؟ نایإلا امو :لاق ٩ «  مکنید رمآ مکملعی مکاتآ لیربج اذه ۶ ثیدح ف ۔ ملسو

 . «  ورشو هریخ ردقلاو رحآلا مويلاو هلسرو هبتکو هتکتالمو هلئاب نمؤت نأ
 ناكم انه سيل ٤ ىنایإلا ىضتقلا 3 ىف امدؤت ةمهم تادرفلأ هذه نم ةدحأو لكبو

 هبيصي ال نمؤملا بلق ةنينأمط ىف هرودو « ردقلاب نايإلأ ىلإ ةرباع ةراشإ ريشن اهنإ « اهليصفت
 . . فورم نم ايندا ةا یف

 نكي م هباصأ ام نأب » نمؤي ن نم رثكأ ناسنإلا بلق ىف ةدينامطلا بكسي ءىش ال هنإ
 اهفرصي « هدحو هللا ديب رومألا ريداقم نأو ٤“ . . هبيصيل نكي مل هأطحخأ ام نأو « هئطخيل

 « ربص ءارض هتباصأ نإ ١ : ريخ اهلك هب هللا ةدارإ نأ نمؤي نآ مث . . هناحبس ءاشی فیک

 .” « نمؤملل الإ كلذ سيلو « هل يخ ناكف ركش ءارس هتباصأ نإو « هل اخ ناکف

 تاردخللاو رمخل او ةيبصعحلاو ةيسفنلا ضارمألاو راحتنالاو نونحلاو قلقلا لباقم فو

 دجوت هردقو هلا ءاضقب نمؤت الو « رحلآلا مويلاو هاب نمؤت ال ىتلا ةيلهاح ا ىف ء ةميرجلاو
 . . اهرصإ باصعألا نع لمحي ىذلا اضرلا دجويو ء نمؤملا بلقلا ىف ةنينأمطلا

 ء ىبلسلا لكاوتلا وه سيل . هللا الإ هلإ ال جهنم ىف - هردقو هلا ءاضقب نایإلا نکو
 هلابعأ نع ناسنإلا ةيلوتسم نم لصنتلا وه سيلو « بابسألا ذاختا نع دوعقلا وه سيلو

 . اغ ° توکسعلا ( 7

 . هللا الإ لإ الل « ىراضملا ىضعقملا * نع مالكلا دنع ضزألا ةرايع نع ثيدحا يتآيس ( ۲ )

 ملسم هجرحا ا 4) مل هچرحآ ( ۳ )
 . ملسم هجر( ۵ )
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 نيملسملا نم ىلوألا لايجألا هتفرع ديرف جيسن وه اهنإ . . هئطح جثاتن هبيصتف ئطخج نيح

 ردقلاو رحآلا مويلاو هلسرو هتكئالمو هللاب ناميإلا ىضتقا دق ىنايإلا ىضتقلا ناك اذإ
 ديحوتو ةيهولألا ديحوتو « ةيبوبرلا ديحوت : هلل صلاخلا ديحوتلا ىضتقاو ٠ هرشو هريخ
 هدو هلل ةدابعلا نإولأ لك هيجوت ىضتقي ىدبعتلا ىضتقملا نإف ؛ تافصلاو ءايسالا
 نآ دابعلل نعي اب ال ‹ هب دیعی نأ هناحبس رم اب هللا دبعی نآ یضتقی ایک ‹ كیرشالب

 . هب هودېعپ

 هيلإ ةدابعلا نإولأ لك هيجوتف « ريغ هّلإ ال ىذلا هللا وه هللا ناك اذإ هنآ ةيضقلا روحو
 لكك  ةدابعلا رم ف هدحو هللا دنع نم ىقلتلا نأ اك ١ ىقطنملاو ىعيبطلا رمألا وه هدحو

 . كلذك ىقطنلاو ىعيبطلا رمألا وه  رحآ رمآ
 ةيضقب اًرشابم ًالاصتا لصتت األ « ةيضقلا هذه ىلع ثك ىنآرقلا جهنملا زكر دقو

 ةروصلا يمال « ريمضلا لخاد ىف اًرستسم ارمأ نيدلا اذه ىف ةديقعلا تسيلف . ةديقعلا

 « ىحورلا بتال اب لصتم رمأ ابنإو . معن ٠ بلقلا قامعأ ىف اإ . . تاسلا ددحم ريغ
 كلذ لك عم اهنكلو . . معن « نادجولا الع ىتح ةيقيقحلا اتروص ىف نوكت ال اإ و . معن

 طبضي نأ ىربكلا هتمهم « راسلا ددع رون ىه انإ . . ءاضقلا ىف ااه اًعاعش تسيل
 . حيحصلا هعضو هل ددحيو ۽ ءىش لک راسم

 . . ةنيعم لارعأ هلع ردصت « ةنيعم رعاشم هبحصت « نيعم روصت اهنإ
 . . روصتي نأ ىرشبلا نايكلا قيطي ام ردقي « ةيهولألا ةقيقحل نيعم روصت
 امو . . ىلكلاب الع طي نل ىئزجلا نإو . . ىلزألا ىدبألاب الع طيح نل ىنافلا نإ

 ءىش لك هنك مهنع بح نيذلا مهو « ةيهولألا هنكب اتملع اوطيحي نأ رشبلا فسلك

 نوفرعي الو اهتفص نوفرعي « ةظح لك ىف اهعم نولماعتي ىتلا ةسوسحملا تايدالا ىتح

 . ٤ ححصت هنأ يبي ميهافم ١ باتك نم ۲ ردقلاو ءاضقلا مرهف ١ تشش نإ عجار (۱)
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 مامأ ارجاع فقو « اهتايوتع للحو ةرذلا ةاون رجف نأ دعب « ملعلا د اذ وه اهو . .اههنك

 أ! تافصلاب یفتکاو « هتم نوکتت یذلا ٤ هنکلا»

 . . نوزجاع مهنآ ملعي وهو « ةيهولألا هنكب اوطيعج نأ رشيلا هللا فلكي م 1 الك

 ىه هنأل « اهب هرفرحي نآ نوعیطتسي مآ هتاحبس ملعي یتلا ةقيرطلاب هسفنب مهفرع هئكلو
 . . هوفرعيل ؟ مهيف اهعدوأو ةردقلا هذه هناحبس مهيف قلحخ ىذلا

 . © «؟ ريبضلاا فيطللا وهو ؟ قلح نم ملعي الآ

 ءايسألا هذه نوفرعي نيح مہنآ هناحبس ملعو .. هئاسآو هتافصب هسفنب مهفرع
 هب حلصت ىذلا ردقلابو « منايكل حاتملا ردقلاب « مهر اوفرع دقف « ةفرعملا قح تافصلاو

 . ةرحأالا فو ايندلا ةايحلا ىف ريا هب نولاتيو « مهتاويحو مهسوفن
 ةفرعل رشبلا ةليسو ابنأل < ةديقعلا بلص نم هتافصو ىنسحلا هللا ءاسأ تناك كلذل

 . . مهقلاخو مهْفإ

 ةقيرطب ۽« هلم ىقلتتو « هب لصتتو « هدوجوب نمؤتو « هفرحت . . هللا ىلإ اهراسم حورللو
 جغ دف ۽ ةلعافو ةدوجوم انآ ىفني ال ملعلا زجع نكلو ء اهكاردإ نع ملعلا زجعي دق

 ةظحل لك ىفو « ركفن ةظحل لك ىف نحنو « ركذتن فيكو « ركفن فيك انلدي نأ ملعلا

 یقنت ركذتلاو ركفتلا اهب متی یتلا ةقيرطلا كاردإ نع ملعلا زجع نإ دحأ لقي ملو « رکلتن
 . ةظح لك ىف ةزراب ركذتلاإو ريكفتلا ٩ راثآ » نأل < هتيلعاف ىفنت وأ « ابي دوجو

 ¿ هب لاصتالاو هللا ىلع فرعتلا ىف اهتقيرط كاردإ نع اًترْجَع ناف . . كلذك حورلا رمأو

 س یعیبطلا مهعضو یف اومادام ۔ مھلک رشہلا نآ قرفلا نکلو . . اهتیلعافو اهدوجو یفنی ال

 وهو « ىعيبطلا اهراسم ىف قلطنتل مهحاورأ حتفتت رشبلا لك سيلو « نوركذتيو نوركفي
 < ءافنح هدابع لك هللا قلخ دقف . . ةساحلا مهيف قلخي مل هللا نأل ال . . للاب لاصتالا

 حورلا ضر نيحو . . ساوحلا رثاس بيصي ام رثكأ ةساحلا هذه بيصي ضرما نأل نكلو
 . عاعشإلا مطقنيو ةريصبلا سمطنت

 . . اًقح بثاجعل اهنإو . . بثاجع نم هيف امو حورلا ملاع نع ثدحستن نأ انه انب امو

 اعدف « هقلاخب لصتا دق هنآ ةنيعم جيهوت ةظحل  ةنيعم ةظمل ىف ناسنإلا سحب فيك

 ( كلنا ٠ ٤ة .

of 



 دق هللا اذإو . . ةقيقح ىه اذإو . . نقيأو ةباجتسالاب سحأف « هل هبر باجتساف « هبر
 ! لعفلاب باجیتسا

 نم نيح دعب اهزومرپ وآ اہتاذب ققحتت ةقداص اير ف بیخلا ملاعب ناسنإلا لصتپ فک
 ! تاعاس نوکی دقو اًمایآ نوکی دق تقولا

 !؟ سارح ا اهكردت یتلا دودحل ا ءارو نم ( یٹابیلتلا ) دعب نع رطاختلا متي فیک
 ىف مهسفنأ اوقرغيل « هلك ةداهشلا ماع نوكرتيف بثاجعلا هذه مهرهبت سانلا ضعبو

 . هاضر ىلإ ىعسلاو « هللا ىلإ برقتلا ىوعدب ! حورلا تاحبس
 ! يدبعي نأ رشبلا هللا رمأ اذكه امو

 ‹ بلقلا عوشخ ىف « اهناكم اهيف حورلل « اه هنودبعی ةنيعم اًقرط م هلا ددح امنإ
 . . هتايآو هللا قلخ ىف ربدتلإو ركفتلا ف « هناكم اهيف ىعوللو . . هللا ىلإ تابحإلاو
 ىتش ىف ةعاطلاب كرحتلاو « دوجسلاو عوكرلاو « دوعقلاو مايقلا ف « هناكم اهيف مسجللو
 . . تأهاتالا

 ةايح لكل كاماش مو . . ءاضريو هللا هب ام لكل الماش اًرمآ كلذب ةدابعلا حبصتو
 : نائلا

 ." 4 .. هل كيرش ال « نیلاعلا بر هلل یتامو یایغو یکسنو یتالص نإ لق
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 ۽ . ةصصختملا ةساردلا نأش كلذف « ةدابعلا عاونأ نع ةلاجعلا هذه ىف انه ثدحتن ال

 الإ هّلإالل ىدبعتلا ١ ىضتقملا ١ ف لخدتو « اهم قلعتت « اهوح رومأ نع ثدحتن انكلو

 . هللا

 نم ةيلهاجل ا ىف اتاق ناك ام ةدشل « ةدابعلا ةيضق ىلع رثك ىنآرقلا جهنملا زكر دقل
 ةديقعلا فرحنت نيحف . . ةديقعلا ةيضقب رشابملا اهاصتالو ةيضقلا كلت ىف فارحنا

 اهعضو ىلع ةدابعلا ميقتست نأ ضورفملاف ةديقعلا ميقتست نيحو « ةرورضلاب ةدابعلا فرحت

 . حيحصلا

 . . ىش بابسأل ةدابعلا رمأو ةديقعلا رمأ ىف ةيلهاحللا فرحت

TL : )ماعنالا ۲( 
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 صخش ىلإ بح اب هجوتي نيح ىرشبلا بلقلا تافآ نم ةفآ دحل ا نع دئازلا ميظععلاف

 ! ةدابع ىلإ بحل ا بلقنيو ٠ سيدقت ىلإ ميظعتلا بلقنيف « نيعم ءىش وأ « نيعم
 هللا هقلح « ةيوسلا سفنلا « تازارفإ * نم وهف « اًقارحنا هتاذ ف ميظعتلاو بحلا سيلو

 ىلإ سالا هب هجوتي ىذلإ ميظعتلاو بحلا الولف . ناسنإلا ةأايح ىف ةليحم ةمهم ىدژيل

 ةلزخلا ةينابرلا تاهيلعتلا ىضتقم ىلع متايح تماقتسا الو ٠ مهنم ارقلت ام « مهئايبنأ
 .ريثأت مهمآ ىف مه ناك ام « ءاملعلل هلوسرو هلا هبجوأ ىذلا ميظعتلاو بحل ا الولو . مهيلع

 مهنم اوقلت الو ٠ مهيديأ ىلع اوبرت ام مهئابأل ءاتبالا هسحي ىذلا ميظعتلاو بحل ا "لولو
 . . متاح تاموقم

 ىلإ ىدؤيف ‹ سیدقتلا ىلإ یدؤی یذلا فارحنالا وه میظعتلاو بحلا ىف ولغلا نکلو
 . ةدأبحلا

 دو نع لاق ةدابعلارمآ ىف ةيلهاجلا فارحنال  هنع هللا ىضر - سابع نبأ حرش قو
 یحوآ !وکله الف « حوت موق نم نیلاص لاجر ءایسآ * : رسنو قوعیو ثوغیو عاإوسو
 ‹ مهثاسأب اهومسو اباصنآ نوسلج اوناک یتلا مهسلاجم ىلإ اوبصنا نآ مھموق ىلإ ناطیشلا
 ." « تدبع ملعلا خسنو كئلوأ كله اذإ ىتح ء؟" دبعت ملف « اولعفف

 كرشلا ناولأ نم نول ىلإ اهب ىدؤيف « فارحنالا كلذ ىحر ىف رودت ةيرشبلا تاز امو
 . للاب
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 ريشلف « ةديقعلا ىف كلذ رثآو < سوسحملا ةرثاد ىف رشبلا قالغنا لإ ديهمتلا ىف انرشأ
 . كلذ ةدأبعلا ىف هرثآ لإ انه

 ‹ كرحتي الو یری الو عمسی ال « ةسوسح ةروص ىف هلال اًديسجت دبعي ىذلا منصلا نإ
 ةنميهاو شطبلإو ةوقلإو ةايحلا هحنمتف ٠ هيف نكست ةيفخ اًحور نأ هدابع نظ نإو
 « هنكست ىتلا حورلا كلت مهدع ىضرتل ‹ نيبارقلا هل نومدقيو هنودبعتي مهو !توربباو
 فكلذك ملكتت الو ! ملكتي ال منصلا نكلو ! مهنع اهبضغ فكتو ‹ مهجشاأوح مه ىضقتو

 داملا نيب ةمجرتلاب نوموقي « ةنهك ١ ىلإ رمألا جاتحي مث نمو « هنكست ىتلا ةموهوملا حورلا

 . یراخبلا هجرحا ( ۴۲ . ةلحرلا كلش ف ی ( ) ١
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 روذتلا نوقلتيو « هّلإلا مساب ميلاعتلا ةنهكلا ردصيف ! داّبعلاو هّلإلا نيبو « مهملإو
 وأ « ىضر دق هّلإلا نإ - اوءاش نإ - ساملل نولوقي مث « هّلإلا ىلإ اهليصوت ةجحب نيبارقلاو
 ! نابضغ لازي ام هنأل ؛ ديزملا بلطي هنإ : مه نولوقي

 نيذلا « ءاطسولا ١ مه مہأل « ةيلهاجلا ف سانلا ىلع ميظع ناطلسب ةنهكلا عتمتسيو

 دابعلا نيب ٠ ملستلإو ميلستلا » ةيلمع مهقيرط نع متتو < ةدابعلا ةيلمع مملالح نم متت
 ! هللا نيبو

 نوعرف ةنهكك « رحسلا نم اًناولآ ةناهكلا بناج ىلإ نوسرامي ةنهكلا كئلوآ ناك ام ريثكو
 اأ مهرحس نم هيلإ ليخف ٠ مهيصعو محلابحب  مالسلا هيلع - ىسوم اولباق نيذلا
 ‹ مهقلخ ىذلا مير ريغل رشبلا ديبعتب ۔ مهرحسو مهتناهك لالخ نم ۔ نوموقیو . یعست
 . توغاط امهالک . . مهيلع هلأتي-سدقم- ملص وأ ‹ مهمکج- سدقم- رشبل ءاوس

 نوعر نيذلا داّبعلا كثلوأ نم مهسشفنأ ةليخد ىف ةنهكلا كتلوأ رخسي مك هللا ملعيو

 مراصلا دحلاب نورهاظتيف ! ليثمتلا نودي مهنكلو ! ةقيقح اهنأك مهتا ميلعتو مهرمإوأ ذيفتتل

 ىلع اومخضتيو مه اوشفتنيلو « سائلا ىلع مياطلس اومیدتسیل ؛ ةدابعلا سوقط ءادآ ىف
 ! ساتلا ةلفغ باسح-

 ةشحولاب نوسحي  مهقالغناو مهطويه ىف مہأل ؛ ءاطسولل سانلا سنأي ةيلهاجلا ىفو

 انوروصتي ىتلا ٠ ةطيسولا تانئاكلل نوسنأيف ء راصبألا هكردت ال ىذلا هزنملا هّلإلا نم

 عع نوقتلي .. ىهإ بناجو ىرشب بناج . . توهالو توسان : ةجودزم ةعيبط تاذ
 ىف « ةطحع ١ نونوكيو ! هلإلا عم ىإلا مهبناجب نوقتليو « ىرشبلا مهبناجب رشبلا
 ال ىذلا ىثاہناللا ىلزألا ىلإ ٩ ٠ ءاضفلا ۶ ةلحرل ةمزاللا ةقاطلاب اهيف سالا دوزتي ء قيرطلا

 1 دودا هدحت الو ساونا هکر دت

 زكر . . ةعيرشلاو ةريعشلاو ةديقعلا لمشت ىتلا « « اهلك تافارحنالا هذه لجأ نم

 ناولأ نم نول لك نم ةدابعلا هيزنتو ء اساح اًديدحت ةيضقلا هذه ديدحت ىلع ىئآرقلا جهنملا

 . ناسئإلأ لاپ یف سجہب نأ نکمی كرشلا

 . هللا الإ هلإ الل ىعيرشتلا ىضعقملا نع ( اثاث ) ةمداقلا ةرقفلا ىف ملكتتس ( ) ١

ey 



 ةرتف دعب « ايعاذ ةيمالسإلا ةمأالاب تملأ دق سج-اوملا هذه نأ  عقاولا ةبرجت نم  انيأر دقو

 ىذا ناسنإلاب قئاللاو « هللا لالجب قئاللا ىوتسلا ىلإ اهب عافترالاو « ةدابعلا هيزنت نم
 . . ميوقت نسحأ ف هللا هقلخ

 . ةدابعلا ءافصو ةديقعلا ءافص دسفت ةرثك عدبب ةيفوصلا تءاج دقق

 ام « دوجولا ةدحوو « لولحلاو « داحتالا ةركف ىف حضاولا لبخلا نع انه ثدحتن الو

 لص - هللا لوسر مهسآر لعو « اًعيج لسرلا هب ءاج ىذلا ديحوتلا عم الماك اًيفانت فانتي
 وأ ددهأ نم ءاج ءاوس <« حيرص ىنثو اتن ۔ هتقیقح یف - ریکفتلا اذهو « ۔ ملسو هيلع هللا

 . . ضزألا ف ناکم ىآ نم وأ سراف نم

 < ءايلوألاو ةحرضألا ةدابع ىه <« ةيفوصلا عم تآشن ىرخأ عدب نع ثدحتن اإ
 نم ناول هيجوتو . . هللا نيبو هنيب اطيسو حبصي ىتح ديرملا سح ف خيشلا مخضتو

 . هللا ريغل اههيجوت زوجي ال اًنارمأو ءايحأ « خياشملا » كلو ىلإ ةدابعلا

 , . ةيلهاج ةدر اهنإ

 .  كاذموي نوكرشملا لعفي ناك امك اًبوحنم اتص نودبعي ال مويلا سانلا نأ حيحص
 < ةباجتسالا ءاجر هدنع ءاعدلاو « ةكربلل اًساهتلا حيرضلاب حسمتلا ىمسن فيك نكلو

 ةوظح وذ هنأب نايإلأو « بركلا نم هب ةئاغتسالاو « حيرضلا بحاص نم ةنوعملا بلطو
 باطقألا ىلإ دهع دق هللا نأب نايإلا وآ 1؟ رادقآلا یرجم ریغی نآ اہب عیطتسی « هللا دنع

 رومألا وفرص مهيلإ اوعرضتو مهوديرم مهفطعتسا اذإف « هللا كلم ىف اوفرصتي نأ لادبألاو

 . راطحألا نم مهوحو مهحل اسل

 : ىآ 1 « یفلز هللا ىلإ انوبرقیل الإ مهدبعن ام :  نولوقی ةريزجلا وكرشم نكي لآ
 !؟ هللا دنع ةوظح نم مه اه نكلو مهعاوذل مهدبعنال

 . . ةريطخلا ةيفوصلا عدب نم ىرحأ ةعديف ديرلإو خيشلأ امآ

 ةيغرصلا ناضحأ ىف اوقرا دق ةماعلا نأ الو « ةعدبلا تأدب فيك ركذن نأ انه انينعي الو

 خيلبلا لهسلا حضاولا ىنآرقلا جهنلا ىلع مهنيد سانلا نوملعي نيذلا نيبرملا ءاملعلا ةلقل

 ىتح سانلل قئاقلا برقي ىذلا - ملسو هيلع هلأ ىلص - هللا لوسر جهنم ىلعو ء رثؤملا

 ) )1رمرلا :٣

oA 



 كلذ نم الدب ةماعلا دجو اينإ . . اهرثأ ىحمي الف مهسوفن ف خسرتو « رسي ىف اهوبرشتي
 تاذلاب قلعتي ايف ةصاخو - ةيفسلف ةيديرجت ةينهذ تالظاحم اأك ةديقعلا نع ملكتي نم
 هقفلإ ىت نيصصختلا !ودجوو « بلقلا كرحت الو نهذلا دهجت . تافصلاو ءامسألاو ةيهإلا
 للاب مولق طبريو « ضرألا ىلع رشبلا ةايح مظنيل لزن ٠ نيد * هنآ ىلع ال هيف نوثدحتي
 نادجولاب ةلصلا ةتوتبم ةفاج اياضق هنأك نكلو « هميلاعت نوذغنيو هرمأب نورقتأي مهو
 فافج نمو ۽ ةديقعلا ىف مالكلا ملع تاللظاعم نم ةماعلا برع كلذل . .ىحلا

 هيف !ودجوو « نماظلإ ىحورلا مهنادجو عبشي هوأر يذلا اجلا ىلإ « ةيهقفلا تاساردلا

 . . كانهو انه اهودقتفا ىتلا ةيسفنلا مهتحار

 : ميوقلا هللا قيرط نع فارحنالا ري ءىش الف . . ربي الو رسفي كلذ

 . ؟ « هلیبس نع مکب قرفتق لہسلا اوعبتت الو « هوعبتاف امیقتسم یطارص اذه نآو
 دبعلا نيب ةرشايم ةلصلا دقعيلو ؛ مهيرو رشبلا نيب ةطاسو لك ىغليل ؛ مالسإلا ءاج

 : برلاو
 . ۱ 4 مکل بجتسآ ینوعدا مکبر لاقو

 7 4 ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ بيرق ىنإف ینع یدابع كلاس اذإو

 وأ تاومألا نم اوئاك ءاوس « ءاعفشو ءاطسو هبرو دبعلا نيب لعجتل ؛ ةيفوصلا تءاجو

 . ءايحتالا

 : مهنيد رمآ سانلا نوملعي ١ ءاهقف * و ٩ ءاملع 2 ةمألا هذه نم جرخيل ؛ مالسإلا ءاجو

 .* ¢ ءالعلا هدابع نم هللا شخ نإ

 نيدلا ىف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف « ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو ل

 . &  نورذحي مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو

 مهلعجم ملو ‹ سانلل ةودقو « نيبرمو نيملعمو ةمئأ ءاهقفلاو ءالعلا كئلوأ لعجو
 ناك انإ . . بسحف رثاعشو ةديقع نكي م هنآ كلذ . . « سوقطلاب * نوصتخي ٤ ةنهك»
 ءاهقفو ءاملع ىلإ هلظ ىف سانلا جاتي كلذل « ةايحلل الماك اًجهنمو ةعيرشو ةديقع
 ۽ بسحف ةديقع نيدلإ نركي نيح امأ . . هتابلطتمو هناي وتو مهنید لوصآ مہنوملعي

 . 4 . ةرقيلا ( ۳ ) . 1١ 7 رغاغ ( ۲ ) . ١۳ : ماعئألإ ( )
 . 1۴۳ : ةبوتلا ( ۵ ) . ۲۸. رطاق( £ )
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 ٠ ممجرو ساتلا نيب ءاطسو اونوكيل ؛ ٠ ةنهكلا ١ رهظي انهف « ةديقعلاب قلعت اشوقطو

 ف حبصيو « ةصلاخلا ةيرشبلا هتعيبط نع حرخم ىتح مهسح ىف مخضتي طيسولآ لظيو

 ' توهالو توسان هيف ةعيبطلا جودزم مهسح
 سح ف خيشلا لوحتل ؛ ةيفوصلا تءاجو « هلل اًصلاخ نيدلا لعجيل ؛ مالسإلا ءاج

 سانلا برقيل ؛ هتكرب ىجرت « هللا دنع كرابم هنأ ةجحب « مرو سانلا نيب طيسو ىلإ ديرملا
 لاق هللا نأ عم « هللا عم رمألا ىف ةكرش هل انأكف « هتحرب مهطيجب هلا لعجيلو « ىفلز هللا ىلإ

 إ١ هک ءیش رمألا نم كل سيل # : - ملسو هيلع هللا لص - بیبحل ا هلوسرل
 اهطلاخلال « ةصلاح ةيرشب « ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا ةيرشب ررقيل ؛ مالسإلا ءاجو

 هللا قلح (نآك تلعج ىتح « هميظعتو هبح ىف ةيفوصلا تلغف ««ترهاللا» نم ءىش
 . ملسو هيلع هللإ ىلص - هلوسر ثحب هللا نأ سيلو « ةيدمحملا راونألا اودهاشيل ؛ ىلخلا

 : ةيرشبلا ةياد

 ." # نيلاعلل ةحر الإ كاتلسرأ امو #

 نأ ىوعدب « ديرملا سح ف خيشلا ميخضتل ةليسو هتاذ ميظعتلا اذه نم اولعج مث

 هڵوقي اًمالك ةرشابم هنم ىقلتيو « همانم ف ۔ ملسو هيلع هللا لص ۔ هلأ لوسر یری خیشلا
 ." !! ساتل

# FH #F 

 حسضاوت ىتلا ةيدبعتلا رئاعشلا ىلع رصتقي ال « لماش عساو نيدلا اذه ىق ةدابعلا جهنم

 لث اهتلعج ىتلا اهتيمهأ لك ىفع- رثاعشلا هذه انإ . .  ةدابعلا » اهومسي نأ ىلع سالا

 : ةضورفلا ةدابعلا نم طقف ءزج ىه نيدلا اذه ىف ٩ ناكرألا 8

 .© 4 . . هل كيرش ال ‹ نيملاعلا بر هلل یتاغو یایغو ‹ یکسنو یتالص نإ لق ٭
 نوكت نأ بولطملا . . اذه نم ربكأ بولطملا نكلو . . رثاعشلا لمت كسنلاو ةالصلاف

 . ٠١١۷ : ءایبنألا ( ۲ ) . ۱۲۸ : نآارمص لآ ( ۱ )

 ةوبستي نمم كاته نأو ء تاقارحنالا هذه هنم عقت ةيفوصلل ىمتني نم لك سيل هنأ _قسلل  ركذن نآ یعني ( ۳

 ةقيقما ىف ءالؤهو « هللا ليبس ف اًدعاجر ةعيرشلا ىضتقمب ضرألا ىن ًداماعو ةديقعلا ميلس ناك نم ةيفوصلل
 . ةيفوصلا تمس !ولحأ نإو « داهزلا 3 نم

 . 117-1 : ماعنالا 0£
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 نأ يأ . هل كيرش ال ىذلا هللا لإ ةهجوم ةدابع < هتاذ تولا لب « توملا ىتح اهلك ةايخلا

 . . روعش لكو ركف لكو لمع لكو ةظحا لك ىدبعتلا جهنملا لمشي

 . 4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلح امو ل
 لهف ء هللا ةدابع ىف - ءانئتسالاو ىغنلاب - وصع سئإلاو نجلا قلخ فده ناك اذإف

 !؟ تولا ىتح اهلك ةايمللا ةحاسم ألمت نأ ةضورغملا رئاعشلا ىقكت

 . . ةايلا بناوج لكل داماش ايش ةدابعلا نوكت نيح كلذ ققحتي انإ
 . . مالسإلا ىف لعفلاب كلذك ىهو

 دقو « اًح وأ امايص وأ ةاكز وآ ةالص تناك نإ « اه بوتکملا اهتقو قرغتست رثاعشلا

 عيطتسي الو ؛ اهلك ةايلا ةحاسم المت نأ غلبت ال اهنكلو ‹ لفاونلاب اهتحاسم ناسنإللا ديزي

 نم هللا مهقلخ نيذلا ةكئالملا نأش كلذ اينإف « ةايمللا ةحاسم اهب ألمي نأ كلذك ناسنإلا

 نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال ”“  ( نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي # مهف « رون

 نم هيف خفن مث ضرألا نيط نم ةضبق س هللا هقلح ىذلا ناسنإلا امأ .'” # تورمؤي ام

 . . روتف نود راهنلاو ليللا حبسي نأ قيطي الف « درشي ًالقعو رتفي اًدسج هل ناف « هحور

 ةئيهأ ىلع هقلخ ىذلا وهو « اهعسو الإ اسمن فلكي ال هللا نأل <« كلذ لا هفلکی ملو

 . هب هل ةقاط ال ام هفلکی الف « هتاقاط دودح هناحیس ملعیو « اہہ هقلح یتلا

 ةدابعلل الإ هقلخب ل هنإ هناحبس لاقو « هلل اهلك هتایح نوکت نأ هفلک كلذ ععو

 . , سسي

 ؟ بسحف ةيدبعتلا رئاعشلا ىه ةبولطملا ةدابعلا تناك اذإ كلذ قفحتي لهف

 . . ضزألا ف ناستإلا طاشن لك هيف لخديف ةدابعلا ىنعم عستي نيح ققحتي انإ ! الك

 ىه - اتايضتقم لكب هللا الإ لإ ال حبصتو « هللا الإ لإ الب هلک لمعلا طبتري نیح كلذو
 . ةايلأ جهنم

 عقاو ف ىنابرلا لدعلل اًقيبطتو « هلا ةعيرشل اًقيبطت نوكت نيح . . ةدابع ةسايسلا
 ‹ هدحو مهبرل سانلل اًديبعتو « رشلل اًتيكو < سانلا سوفن ىف ريخلل ةيمنتو ٠ ضزألا
 . . تيغاوطلا نم مه اریرحتو

 ) ١ تایراڌلا( :  0 ۲ ۵٦ءایبال : ۲٠ ) )۳ميرحتلا :٦ .
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 ىف اًقافتزو « لاللإ بسكلا نم لاإلل اًعمج نوكي نيح . . ةدابع ىداصتقالا طاشنلا

 . . ةلودلا طاشن ناك وأ ء اًيعامج وآ ًاًيدرف اًطاشن ناک ءاوس . . رومألا نم بیطلا

 ء؛ ربخلا ىلإ - ةعورشملا ةينملا بيلاسألاب . ةوعد نوكي نيح . . ةدابع ىنفلا رييعتلا

 ءالعإو « ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا ررمعتل !ودهاجي نآ سانلل ائحو « رشلل ةبراحتو

 . . هلآ ةملكل

 «" _ ملسو هيلع هللا ىلص لاق امك ةدايع ٠ هتجوز ىف یف اهعضي ةمقللا ىتح » لب

 . ناسنإلا ةايح ىف ةريغصو ةريبك لك لمشت ةدايعلا نأ سانلا معي

# ¥  # 

 رئاعش تناك ءاوس . . ینابرلا حهنملا ف اعم ةرحنآلاو ايندلل دوصقم رمأ اهلك تادابعلاو

 . . ناسنإلا هب موقي اًيويح اًطاشن وأ ةيدبعت

 اذه لزن دقف . سانلا ضعب نظ ىلإ اًنايحأ قبسي أك اهدحو ةرخآلل ةدابع كانه تسيل

 هتادابع ءاوس . . هتعيرشو هتديقع ءاوس « ايندلا ةايلا ىق سانلا رمأ حالصإل نيدلا

 : هيف ءىش لکو . . هتالاماعمو

 ساتلا موقيل نازيلاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل *
 . ^4 . . طسقلاب

 ق سانلا شيعيو « هتايئزج نم ةيئزج لك ىف نيدلا اذه ىف ةرحآلاب ايندلا طبترت كلذلو
 . ةرحآلاب ةقلعتم بولقو ايندلا ةايلا ىف ةلماع حراوجب هلظ

 .“ ي رکنلاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ 3

 ‹ هلا هجو ءاغتبا نمؤملا ىلصيف . ةرحآلا ف رجألاو . . ايندلا ىف ءاشحقلا نع ىهنت

 ةايلا حلصتف ‹ ركنملاو ءاشحفلا نع ىهتني هتاذ تقولا فو <« ةا ف هرجآ لاتيلو

 . .ايندلا

 مكلعل مكلبق نم نيذلا لع بتك اك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اميآ اي
 , 4 نوقتت

 ۔ ۴۵ ۲ دید ا( ۲ ) . داو یراخہلا هجر ( ) ١

 . 14۳ : ةرقبلا 0( £ ) . ۵£ : توہکدعلا ( ۳ )
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 . ةرحنآلا ىف رجالاو . . ضرألا ىف مكتايح حلصتف « ايندلا ىف نوقتت

 . ° & اہب مھیکزتو مهرهطت ةقدص مماومآ نم ذح #

 . & مورحملاو لئاسلل « مولعم قح محاومأ ىف نيذلإو $

 باقرلا فو ميبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسلاو ءارقفلل تاقدصلا اينإ ل

 . " # لییسلا نباو هللا ليبس فو نیمراغلاو

 دأب رمألا ىلو مايقو « ءاتا ىذلا هللا لام نم ريقفلل ىنخلا ةاساومو ةيكزتلاو ريهطتلاف
 . ةرخآلا ف رجألاو . . ايندلا ىف متي اذه لك . . هللا اهددح يتلا اهياوبأ ىف اهقاغنإو ةاكزلا

 ‹ قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو « الاجر كوتأي جحلاب سانلا ىف نذأو
 ۽ ماعنألا ةميهب نم مهقزر ام ىلع تامولعم مايأ ىف هللا مسا اوركذيو مه عفانم اودهشيل

 . “ 4 ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم ولكف
 . نأ ق ةرحآلاو ايندلل ةدابعلا نوكتف « ةرعآلا ىف رجألاو « ايندلا ىف هلك اذه متي

 لكب - هللا الإ هّلإ الب مزتللا ملسملا ةايح ىف لمع كانه سيل رحآلا بناحلا نمو

 رظني دق ىتلا سنجل ا ةقالع ىتح . . ةرحآلا نع اًعطقنم امدحو ايندلل نوكي . اهايضتقم

 هللا ىلص - هللا لوسر اهيق لوقي « ةتحب ةيضرأ « ةتحب ةيدسج انآ ىلع اهيلإ سائلا ضعب

 : ب مسو هيلع
 مث هنم ةوهش هجوز ىتأيل اندحأ نإ ! هللا لوسر اي : اولاق < رجأل مکدحأ عضب یف نإو »

 اهعضو ذإف ؟ رزو اهيف هيلع ناکآ « مارح قف اهعضو ول متيأرآ لاق * !؟ رجآ اهیلع هل نوکی

 . ۾ رجأ اهيلع هلف لالح یف

 . . تقولا تاذ یف اًيورحأو اًيویند ارمأ مٹ نم حعبصتف

 ناسنإلا حبصيو « ةايلا طاشد لك هللا الإ هّلإ الل ىدبعتلا ىضتقملا للمشي اذكهو

 ؛هرهج وآ هرس یف هلت ارکاذ وآ « رئاعشلا نم ةريعشب اتاق ناک ءاوس « ةظعل لك ف هلل اًدہاع

 وآ ابتاوهش نم ةوهش نع هسفن افاک وأ ‹ هللا هجو ءاغتبا هب موقی لمع یف اًقرغتسم وأ

 ١2 ( ةبرتلا : ٠١۴ , حراعلا( ؟) : 5-۲4 .
. A-1 + kt (E) ۰ : ةبرتلإ ) ۴( 
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 هللا لاق نيذلا نم ذئدنع حبصيو . . هتاضرم ءاختباو هلا نم ءايح « اہ لا رش سجاھ

 : مهیف
 اورشبأو « اونزحت الو اوفاغت الأ ةكئالملا مهيلع لرنتت اوماقتسا مث هللا ابر اولاق نيذلا نإ

 ىهتشت ام اهيف مكلو « ةرحآلا فو ايندلا ةايحلا ىف مكؤايلوآ نحن . نودعوت منك ىتلآ ةنحجلاب
 .” & میحر روفغ نم ًالزن . ںوعدت ام اھیف مکلو  مکسفنآ

 ىعيرشتلا سضتقل :شلا : اتلاف

 ف اہب طبترا (نإو ‹ بسحف ةديقع طق نكت مل « هللا الإ هلإ ال ٭ نآ لل لبق نم انرشآ
 اهنع انلصي أ ناك نإو « ضرألا ف سائلا ةايح ميظنتل تاهيجوت ةيوايسلا تالاسرلا عيمج

 ىلع  مالسلا هيلع- ىسوم ىلع تلزنآ ىتلا ةلاسرلا ذنم هئأو . ميركلا نآرقلا ف تارأشإ الإ

 اوتسد ناك روتسدلا اذه نأو « ةايحلل لماك « روتسدب » هللا الإ هّلإ ال تطبترا  لقآلا

 ءاوس < تقولا كلذ ىف ليئارسإ ىنب تاجاحب اًيفاو « یراصنلاو دوهيلا ىتلاح یف اًتقؤم
 فلت نم ۔ مالسلا هيلع ۔ یسیع مهايحتسا نيذلا وآ .۔ مالسلا هيلع _ یسومب اونمآ نيذلا

 نوكتل ؛ هللا ملع ىف ةردقملا « ةريحلألا ةلاسرلا تءاج ىتح . . « ىراصت اإ » اولاقو ةمألا

 ايفاو ىقبيل ‹ عيرشتلا اهيف لمتكا ىتلإو « ةفاك ةيرشبلا ىلإ ةهجوملا « ةقتاخلا ةلاسرلا ىه
 . ةمايقلأ موي ىلإ ةيرشبلا تاجاحبب

 هناكم سيل صصختم ثحبم كلذف ء ةعيرشلا هذه تاليصفت نع انه ثدحشن نو

 نيبو هللا الإ هلإ ال نيب ةقيثولا ةلصلا ديكأت وه انه هددصب نحن ىذلا نإ . ةلاجعلا هذه

 ءانبأ ضع ىلع « عقاولا رمألا » طغضو ىركفلا وزغلا ىغط ثيح « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا
 . . نايب ىلإ مهدنع ةجاح ىف ةملسملا ةييديلا هذه تراصف ةماللا هذه

 : نولوقي مبنإ نيكرشملا نع لاعت لوقي
 . " & باجع ءیشل اذه نإ 1۹ ادحاو اإ ةآلا لعجا

 ۶ ١ ( تلصق : ٣٣٣١ .
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 الو « انؤابآ الو نحن ءىش نم هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول اوکرشآ نیذلا لاقو
 ۲ ¢ ءىش نم هنود نم المرج

 اهثتجيل ؛ مالسإلا ءاج ىتلا ةئالثلا كرشلا روذج ناتميركلا ناتيألا ناتاه ددحتو
 هناحبس هلا ةينادحوب نايإلا مدع ديدحتلا هجو ىلع اهنإ . هلل هلك نيدلا لحجيو اًتاثتجا
 ‹ ةديقعلا رمأ ىأ « هللا نود نم ليلحتلاو ميرحتلاو « هللا ريغل ةدابعلا هيجوتو « ىلاعتو

 . عيرشتلا رمأو ء ةدابحلا رمأو
 هللا ةينادحوب مزاج لا نايإلا : نايل ةثالث روذج كرشلل ةثالثلا روذجلا كلت لباقيو

 هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاو < كيرش نود هدحو هلل اهلك ةدابعلا هيجوتو « للاعتو هنأاحبس

 كلو ۽ عيرشتلا رمأو ةدابعلا رمأو ةديقعلا رمأ : ىرخآ ةرم ىآ « عئارشلا لك نود اهدحو

 اًضقن اهنم دحإو ىأ صقن وأ اهضقن ربتعي ىتلا « هللا الإ هّلإ الل ةيسيثرلا تايضتقملا ىه
 . * شا الإ هّلإ الل

 نكمي ملسملا نأ طق اهدلخ ىف ردي مل ةمألا هذه رمع نم ةلماك اًترق رشع ةثالث لااحنو

 ةعيرش ىلإ اًيضار الاع مكاحت اذإ لسم لظي هنآ وأ « هللا ةعيرش ريغ ةعيرش ىلإ مكاحتي نأ
 . هللا ةعيرش ريغ

 نأ دحأ لاب ىلع رطخب ناك ام « ةرشك ومآ ةمألا هذه لاوحأ نم رغ ريحلألا نرقلا نكلو

 ! ريغقت

 ةغيقح نع اًديور اًديور ةمألا دعبتو « نورقلا لالخ ديارتي فارحنالا طح لظ دقل
 إ اهعجارت لك نم مغرلا ىلع اهنكلو . . ةريصق ريغ نمزلا نم ةرتف اهتشاع ىتلا مالسإلا
 ةمس اهفصوب « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاو « ةالصلا : نينثا نيرمأ نع عجارتلا ىف ركفت
 . مالسإلا ةفص هل لظتل امهنع جرخج نآ ملسملل نكميال

 اًيبرح <« اهيلع ءادعألا طغصض دثشإو « ةمألا عجإرت ديإزت نيح . . ريحلألا نرقلا ىفو

 رطخي نكي ملام ثدح . . هادم ةياغ غلب ىتح ىركفلا وزخلا دتشاو « ايداصتقإو اًيسايسو

 . :۳١ لسشلا ( 1 )
 . ثلا الإ لإ ال ضقاون ع مداق لصف ی ملکعتس ( ۲ )
 . ۲ رصاعلا انعقاو ١ باتك نم ٩ فارحسنالا طح ۶ لصع تتش ںإ ارقا ( ۳ )



 هنأ نيطايشلا اه نيزو « ايبم ث فثبشتت تناك نیتطقن رخآ نع ةمألا تعجارتو « دحآ لاب یف

 !! مامألا ىلإ مدقتتو « یقرلا جرادم ىلع جردت ةمألا تذحآ . . طقف نآلا . . نآلا

 ابنإ ! ابروأ ىلإ اورظنإ : اهنيد نم بك اًظح تیسن دق تناك یتلا ةمالل نیطایشلا لاقو

 ! ةايإ عقأو مكحي نأ نع هتدعبأو نيدلأ تذبن نأ دعب الإ مدقتت م

 مامت اًفلتخ اًعقاو اًترق رشع ةعبرأ لبق تلزن ىتلا ةعيرشلا مكحت فيك : كلذك اه اولاقو
 ةعيرشلا ريوطت نم دبال ؟ روطتت ايندلا تسيلأ ؟ هل تلزن ىذلا عقاولا نع فالتحالا

 ! روطت نم ةايخلا ىف ثدح ام مئالتل

 مامآ لذاختلا ببسبو « اهنيدل ةبسنلاب اهيف تعقو دق ةمألا تناك ىتلا ةلاهملا بيسبو

 قّدص . . مالسإلا دالب ىف ءادعألا هثدحأ ىذلا « عقاولا رمألا » طغض مامأو ىركفلا وزغلا

 ! كبر محر ام الإ . . سانلا نم لماك ليج ليطابألا هذه

 نم مہباصأ ىذلا ءاوخإ نإف . . ليطابألا كلت !وشقانيل ؛ مهسفنأ نودجي اونوكي (

 نأ مہر مهرحخأ ىذلا « ناميإلا ءالعتسا نم ايش مه كرتي ل « یناےیإلاو یدقعلا فلختلا

 : ءادعألا مامأ ةكرعملا ىف اًمزهنم ناك ولو هب سحيم نمؤمل ا

 . #  نينمؤم متتك نإ نولعألا متنأو !ونزحت الو اونه الو
 . & نيتمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو
 فلختلا نع اشن ىلا « ىجولونكتلا » و یداصتقالاو ىملعلاو ىبرخا فلختلا نأ اک

 ىف یبرغلا قوفتلا ةهجاوم ف مهسوفن لحخاد یف نوقحسني مهلعج ٠ یناےیإلاو یدقعلا
 ىبرغلإ جذومتلا ناك ابر نأ - هرس ف ولو سمهي نأ مهدحأ رجع الف . . نيدایلا هذه لک
 ! ريدقت لقآ ىلع انل حلاص ريغ وأ « هتاذ یف حلاص ريغ

 !؟ نونج ىأ لب 1 ةأرج ىآ ؟ قالمعلا دقتني نأ مزقلل زوجج لهو ! یو

# FF 3F 

 نم رثکأ یف هنع تثدحت دقف اهنيد تذبث نأ دعب اهمدقتو ‹ اهنيدو ابروآ امأف

 .؟2باتک

 )  ۱نوقفاشا ( ۴ ) .۰۱۳۹ : تارمع لآ( : ۸ .
 . < رصاعلا انعقأو ۶ باتك نم ٩ فارحلالا راثآ * لمف تشش نإ ارقا ) ۳ ٤

 ا ةعيرشلا قيبطت لوح * و ۲ رسأعلا ماعلا لاوحلأل ةيمالسإ ةيؤر ١ و < ةرصاعم ةيركف بعام ) ٤ (٠
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 هب تشېشتو هتفرع یللا انآ لزنأ امك هللا نيد طق فرعت مل ابروأ نآ لوقلا ةصالحو

 نلعی نآ لبق هتیدوهب مایآ لواش همسا ناک یذلا ۔ سلوب نید وه داماك ارق رشع ینثا
 موق نم ناسنإلا بجعي ام ضئاقنلا نم عمج < ؛ لوخدم نيد وهو  ةينارصنلا ىف لوحخدلا
 . . هلجأ نم اًيشحو ًالاتق اولتاقو ‹« هحيحصتل ةلواع لك اوضفرو « هب !وثبشتو « هوقدص
 1 هوذبن ایحخآ مث

 . نورقلا هذه لك هب اوثشتو « هوقدص مہأ بجعلا لب . . هوذبن مهنآ بجعلا سيل
 هند ابروآ تذبن ایک ینید ذبنآ نأ دیرآ : لوقیف اًح هلا نید فرعی ملسم ءىجيف

 !؟ مدقتأل

 . 7 & رورحلا الو لظلا الو « رونلا الو تاهلظلا الو « ريصبلإو ىمعألا ىوتسي امو
 سانلا بولق ىلإ سسدتت نآ امن ىغبني ناك اف ابروآ تباصأ یتلا روطتلا ةثول امأو

 اوعلطأإو « مهخجرات اوأرقو « ةفرعملا قح مهنيد اوفرع مبنأ ول « ىمالسإلا ماعلا ف مهوقعو
 ! مهٹارت ىلع

 طسولا ةطقن دنع فقوتت نأ نود فرط ىلإ فرط نم طبختت اهلك اهتايح تلظ ابروأ نإ
 لك ىف اهاشمآ عقي تافارحناو ملاظمل ةيلاوتم لعف دودر تناك اهلك ابتايح نأل < ةنوزوملا

 . خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج

 ىده ريب هلك اذه نكلو . . ةميزعو « ةرباثمو « دلجو « ةيويح اهيف ابرو نأ دهشنو
 نم هيف ام نألف ؛ ايتدلا ىف امأف . . ةرحآلاو ايندلا ىف ءابه بهذي حيحصلا نيدلا

 : ىلاعت هلوقلف ةرحنآلا ىف امأو « دمألا لاط نإو ةياهنلا ىف هيلع ىضقي تافارحنا

 . 4 اوثنم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو 8
 ىلإ ءىش لك ىف قلطملا تابثلا ةركف نم ابروأ تلقتنا « تاطبختلا هذه نم ةدحاو فو

 سيل هنآ كردت ىتلا ةنوزوملا طسولا ةطقن دنع فقت فقت ملو ‹ ءىش لك ىف قلطملا روطتلا ةركف

 یغبنپ وآ « بختم ءیش لک سیلو ‹ تہلی نآ هل یغبنی وآ « اتباٹ ناسنإلا ةایح یف ءیش لک

 . مالسإلا دض ةيبيلصلا اهتيبصع لع تظفاح اهنكلر نيدلا تبن ابروأ نأ هرکذت یغہتپ اع ( ۱)
 , 1۹ : رطاف }7

 . اأ ةيعويشلا ترأع# اک )۳

 , ۴۳ . ناقرفلا ( )7
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 ء ريغتت نأ اه ىغبني تباوثلا ال . . تارغتمو تباوث ناسنإلا ةايح ىف امنإ . ريغتي نأ هل

 : لوقی هللاو . . « نازيم 3 امه دعب مو هتایح تدسف الإو ‹ تبشت نآ اه یخبنی تاریغنلاالو

 . &  طسقلاب سانلا موقفي نازيلاو باتكلا مهعم انلزنآو تانيبلاب انلسر اتلسرأ دقل ل

HH YW #H 

 . ةيهولألا ةيضقب ةرشاأبم ةلص تاذ ةيضق عيرشتلا ةيضق

 . دحإو نآ ىف نينثا نيطابرب امنإو « دحإو طابرب اب ةطبترم تسيل ىهو

 وه هنأ ىضتقمب ىلاعتو هناحبس قلاخلل صلاخ قح عيرشتلا نأ وهف لوألا طابرلا امف

 : لاخلا

 ." # رمألاو ىلإ هل الآ

 . نوكي ال الهو نوکي اذه لوق نأ . . ررقي نآ هل قي یذلا یآ ‹ رمذلا بحاص وهف

 ؛ كلذ لك . . مارح اذهو لالح اذه . حيبق اذهو نسح اذه . ًأطخ اذهو باوص اذه

 بهو ام هل بهوو « ناسنإلا قاخو ضإرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا وه . قلاخلا وه هتأل
 نم اًقح هللا عزاني ىذلا ۔ ناسنإلا اذهو . ىصحت ال معنو ةكردم ساوحو ركفم لقع نم
 هقلاخ ىلع ةلاع وه انإ « ريغ الو هسفت قزري ملو « هريغ الو هسفن قلخي م ةصئاخلا هقوقح
 نع الضف « هسفنتي ىذلا ءإوملأ سفنو ء ا رشي ىتلا ءالا ةبرش ىتح « ةربكلاو ةرغصلا ىف

 . هل هتایح تامزلتسم لک ریسیتو « ٌااصأ هدوجو

 ؟ قلي ال ىذلا مآ قلي ىذلإ ؟ ررقي ىذلا وه نذإ (ہیأف

 . ؟" ه !؟ نورکذت الف قلخ ال نمک قلخ نمفأ ٭ : ةيضقلا هذه ىف هللا لوقي كلذل

 ىف اهنودبعي برحلا ناک تلا ةموعرملا ةآلا نأ لإ رظنلإ تفل وه ةيآالا نم لوألا دوصقللاو

 نود نم نوعدي نيذلاو # : ةيلات ةيآ ىف ءاج ايك « قل ال األ ةدابعلا قحتست ال ةيلهالا

 .“ « نوقلخش مهو اًئيش نوقلخ ال هللا

 نود نم ابر سانلا هذختا نم لكو ‹ ةيهولالل عدم لك ىلع قبطني ةيآلا ىنعم نكلو

 . هلل اًدن هسفن نم لعجم وهف « هللا نود نم عيرشتلا قح ىعدم ىلع ناقبطتي نارمألاو . هلأ

 . ۵٤ : ارعا ( ۲ ) , ۲۵ 7 دیدیا ( ۱ )

 . :۲١ لحشلا ( £ . ۱۷ : لحتلا (۳)
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 اذه : وه لوقيف لالح اذه : لوقي هللإو ! لالح اذه : وه لوقيف مارح اذه : لوقي هللا
 یلاعت لاق اک ‹ هلل ادن ودنا دق هللا نود نم میرحتلاو ليلحتلا ىف هنوعبتی نیذلاو ! مارح

 : ىراصنلاو دوهيلا قح ق

 . .  ١ . هلا نود نم ابابرأ مہنابهرو مهرابحأ اوذختا
 هيلع هللا ىلص _ هللا لوسرل لاقو « ةدابعلا موهفمل هله متاح نب ىدع ضرتعا الو

 مارا مه اول لأ : رمألا ةقيقح اًنيبم مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاق ! مهودبع ام « - ملسو
 1? مهايإ مهتدابع كلتف ؟ مهوعيتاف لالا مهيلع !اومرو

 قح نأ : ةيهولألا ةيضقب اًرشابم اًطبر عيرشتلا ةيضق طبري ىذلا لوألا طابرلا وه كلذ
 كاح « اًرشب وأ ناك اتص « قلخلا ىلع هل ةردق ال ىذلل سيلو « قلخي نمل وه عيرشتلا
 : یاعت هلوق هيلع قبطنی مهلکف « اًموکح وأ ناک

 بايذلا مهبلسي نإو 1 هل اوعمتجا ولو اًبابذ اوقلخي نل هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ #
 . !  بولطملاو بلاطلا فعض . هتم هوذقنتسي ال اًتيش

 هنأ بناج ىلإ لاعتو هناحبس هللا تافص نم یرحخآ تافصب قلعتمف رحآلا طابرلا امآ

 ٠. ميلعلا ميكحلا » و « ريبخلا فيطللا * هنأ ىهو « « قلاخلا»

 الع نوکیو « ةحاص هتاعیرشت نوکتل ؛ ايکح نوکی نآ هل یغبنی عرشی یذلا نإ

 نوكيو « محاوحأو منايكل ةبسانم هتاعيرشت نوكت ىكل ؛ مه عرشي نيذلا رشبلا لاوحأب
 ال یکل ‹ راثآ نم هتاعیرشت هثدحت (یب اربخ نوکیو « رومآلا نم یفح ام ملعیل ؛ “ اًقیطل

 رشبلا نم معزي ىلا اذنمف . ليقتسملا وأ رضاحلا ىف ررضلا اهنع مجلي تاعيرشت عضي

 !؟ هلا نم رشكأ اہ فصتمو « تافصلا هذه فصتم هنآ ۔ اعیج

 . ¢ ؟ هنا مآ ملعأ متنأآ : لق

 هللاو . مکل رش وهو اًئيش اوت نأ یسعو ‹ مکل ریخ وهو اًتیش اوھرکت نآ یسعو 8
 ." & نوملعت ال متنأو ملعي

YT. p(T} . یڈمرلا هجرحا ) ۲ ( . ۳ةبوتلا . ١ ) ١( 

 ) ٤ ( رومألا س ىفح- اهب میلع یئعمن میرکلا ںآرقلا ی « فیطل * ةملک تندرو .
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 نیح هللا نید هثآ اطخ نظ ىذلإ ‹ سلوي نيد نم خلسنا نأ دعب ىبروألا معز نيحو

 !؟ هتاعيرشتب لعف اذأمف . . ٤ هلا ةياصو ىلإ ةجاح ىف دعي لو « قوطلا نع بش ۵ هنأ معز

 ؛ ىبروألا عمتجملا ق ملظ نم اهيلع اًعقاو ناك ام ليزيل ؛ ةأرلا « ررح د نيح لعف اذام

 ذوذشلا رشنو « لافطألا درشو ةرسألا مطحو « اهعم لجرلا قالخأو « اهقالخأ دسفأق

 ؟ ةميرأو

 ف ايداع اًرمآ ةميرعلا تراص ىتح ةميرجلا ىلع تابوقعلا فق لظ نيح لعف اذامو

 !؟ ةايخأ نم أرجو ؛ حممتجلا

 نوصتمي ةيلاسأرلا تيغاوط زريف « هتايداصتق! هيلع ماقأو ابرلا لحأ نيح لعف اذامو

 ؟ ةساعتو اًرقف ءارقفلا دادزيو ءارثو اًقرت اودادزيل ؛ مهودبعتسيو نرحدأكلا ءامد

 اهسفن ىمست ىتلإ - شوحولا قح ىلع ةينبم ةيلاعلا هتسايس لعج نيح لعف اذامو
 دعب ءامتحالإو ء مهتمارك لالذإو راغصلا ساإرتفا نم أه ولج ام فارتقا ف ىمظعلا لودلا

 ؟ اهمئارج ىلع باقع ىآ اهانی نأ نم ٩ وتیفلا * قحب كلذ
 قاطن ىلع لاظمو رزاجو بورحو تابارطضاإو تالالتخا نم اذامو . . اذامو . . اذامو

 ! ؟١ هللا ةياصو ىلإ ةجاح ف دعي ملو قوطلا نع بش » هنأ ىبروألا معز نيح « اهلك ضرألا
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 ىف هللا ةيمكاح نأو « ةيهولألا ةيضقو عيرشتلا ةيضق نيب ةقيثولا ةقالعلا ال تديبت اذإ
 ىذلا قلاخلا وه هنأ ايب ‹ هلك نوكلا ق هناحيس هتيمكاح نم ءزج الإ یه نإ ةعیرشلا

 : ميكحلا ميلعلا « نميهملا ربدملا ء يغ قزار ال ىذلا قزارلا « هريغ قلاحال

 . . . ءايز الإ اودبعت الآ رم « هلل الإ محلا نإ ۶

 . ٭ . . نوعجرت هیلإو مکحلا هل $

 ىنآف وه الإ هلإ ال ؟ ضاللاو ءامسلا نم مكقزري هللا ريغ قلاخ نم له
 . 4 ؟نوكفۇت

 . 1£ شسوي( 1?

 . فخ : صصقلا ( ۲ )

 .۳ ! رسطاف( ۳
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 . بینآ هیلإو تلکوت هیاع یبر هللا مکلذ « هلل ىلإ همکحف ءیش نم هیف متفلتخا امو
 . هيف مکۋرذي اًجاوزأ ماعنألا نمو اًجاوزآ مكسفنأ نم مكل لعج ضرالاو تأومسلا رطاف

 ءاشي نل قزرلا طسبي ضرألاو تاومسلا ديلاقم هل . ريصبلا عيمسلا وهو ءىش هلثمك سيل
 ‹ كيلإ انيحوأ ىذلاو اخون هب یصو ام نیدلا نم مکل عرش . میلع ءیش لکب هنا « ردقیو
 نيكرشملا ىلع ربك . هيف أوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو
 . & بيني نم هيلإ یدو ءاشی نم هیلإ یبتجب هللا . هیلإ مهرعدتام

 .” 4 ؟ ها هب نذأی | ام نیدلا نم مه اوعرش ءاکرش م مأ *

 ضحب نع عيرس ثيدح ىلإ لقتنن اننإف « ةشابلا ةغيثولا ةقالحلا هذه انل تنيبت اذإ
 : ااش ىف هللا لاق يتلا ةينابرلا ةعيرشلا هب تدرفتام

 . © & ؟ نونقوپ موقت اکح هللا نم نسحآ نمو ؟ نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ
 كانه نأ نّيبت ةميركلا ةيآلا نإف . . ضعبل مهضعب رشبلا مكح وه ةيلهاحلا مكح تإ

 لكف مث نمو . ةيلهاجلا مكح امإو هللا مكح امإ . امف ثلاث ال مكحلا نم نينثا نيعون

 . هتایوتحو هتروص تناك ايو ودصم ناک ایآ ةيلهاج مکح وه هللا لزنآ ام ریغب مکح

 وأ « اًدرف عرشملا ناك ءاوس « نوعرشي نيذلا مه رشبلاف « هللا عرشب سالا مزتلي ال نيحو
 ةيلهاج مكح هلك مهمكحو « رشب مهلكف . . مهلك سالا عومجم وأ « سائلا نم ةعاج
 . هللا لزنآ اب مزتلی ال مادام

 . ةطاحإلاو لومشلا وه ةينابرلا ةعيرشلا ف ناسنإلا ظحبلي ام لوأو
 مكيلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا :  ىلاعت لاقو « نيدلا لمتكا نيحف

 بناوج لكب تطاحأ دق ةينابرلا ةعيرشلا تناك“ € انيد مالسإلا مكل تيضرو « ىتمعن

 . ضزألا لع هتايح ىف ناسنإلا تابلطتم لك تلمشو « ةيرشبلا ةايحلا
 ةيحالص دتمت فيك : لاإؤسلا دريو « ناسنإلا ةايح ىف ريغتلاو تباثلا ةيضق درت انهو

 ؟ ةدحأو ةروص ىلع تبثت ال رغتلا ةمثاد ةايحلإو ةبقاعتلا نورقلا لالح ةعيرشلا

 نمي ال ةتباثلا ةعيرشلا أل « مهسفنأل رشبلا عرشي نأ دبال : لوقت ةيلهالا زربت انهو

 ٠١ : یروشلا ( ۲ ) . ۱۳ ۔۱۰* : یروشلا ( ۱ )

 ۳ تانا £ 7 ** :ةدتالا( ۴ )
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 عنصو ةرذلا رجشو « رمقلا ىلإ ناسنإلا لصو دقو « ةايلا تادجتسم حم مءالتت نأ

 ! بيجاعألا

 « ةينابرلا مهتعيرش نع اًنيش نوفرعي ال « ! نيملسملا » نم اذه لثم نولوقي نيذلاو
 ق اولخد دنم هلک اذه مهرهظ اورادآ منال ؛ مهئارت نوعجارپ الو « مهتمآ خیرات نوءرقیالو

 < عقاولا رمألا » طخضو « ىركفلا وزغلا تحت اوقحستاو « برغلا دنع اهب راهينالا ةيدوبع
 : نيملسملا رايد ىف ىبيلصلا وزغلا هثدحأ ىذلا

 وه : لق 1؟ ىبرعو یمجعأا 1؟ هتایآ تصف الول : !ولاقل اًيمجعآ انارق ہانلعج ولو

 فكلغلوأ . مع مهيلع وهو ‹ رقو مہاذآ یف نونمؤي ال نيذلأو < ءافشو ىده اوتمآ نيذلل

 . #  ! دیعب ناکم نم نودانی

 . . تأريغتمو تباوٹ هلک نوکلا ةينب یف اہک ۔ناسنلا ۃایح یف نإ
 . ىداملا نوكلل ةبسنلاب ةقيفحلا هذه سانلا نيبت ملعلا مدقت نم ةريحألا تاوتسلا قو

 توقعت : نوكلا لكش یف ایثاد اوطت ۔ہومسی نآ مھ ولحم اک ۔وآ « اٹاد اخت كانه نآ اونیبت

 ريغ یرخآ ىلإ ةعشم نداعم لوحتت . . بکاوک رٹانتتو میدس عمجتي . . موجن دلوتو موجن

 ةرذلا بيكرت هماوق تباث روح راطإ ىق متي هلك اذه نكلو .. ىرذلا اهنزو ريغتيو ةعشم
 . نركلل ىجراخلا لكشلا ريغت ايهم ريغتي ال ىذلا

 ذنم . نيدلا اذبم اومزتلا ذنم ريغتلإو تابثلا ةغيقح نوملسملا كردأ دقف رشبلا ةايح- ىف امأ

 . . هللا روثب مهتريصب ترانتساف ء هللا الإ هلإ الل مہولق اوصلحأ

 ؛ ةايلا دسفت تيربخت نإ األ « ريغنت نآ زوج ال ةتباث ومآ ساتلا ةايح ىف نأ !وكردآ

 لوح الإو « ريختت ال ةتباث دعاوقب اهريخت ف ةموكع اهنكلو « اهلكش ىف ربغتلا ةمثأد ومأو

 . . طباض اهمكحب ال ىضوف لإ ريغتلا
 . رشبلا ةايح ف ةنئاكلا ةقيقحلا هذه عم داماك ءاقتلا ىقتلت ةيئابرلا ةعيرشلا نأ !وكردأو

 وه أم مكحت ةتباث دعاوق اهيفو . رشبلا ةايح ىف ةتباثلا رومألا ددحت « ريغنت ال تباوث اهيفف
 تاليصفت لزتآ هللا نآو . . روط ىلإ روط نم سانلا ةايح لاقتنا مكحب مئادلا ريغتلل ةضرع

 لزنأ اهنيب ء -ملسو هيلع هللا للص - هلوسر ةنس ىف وأ «لزتملا هباتك ىف ءاوس « ةتباثلا رومألا ىف

 ۶ ١ ( تلصق ۲ ٤£ .
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 نأ هللا الإ هّلإ ال تايضتقمب مرتللا « نمؤملا لقعلل حابآ مث ء تاررغتملا ىف امج اكح
 دعب ةرشابم أدب ىذلا « ةقفلا » ناكف « ةعباثلا ماكحألا ىلع تادجحسملا لازنإ ىف « دهتجي#

 قيبطتلاب نوملسملا ماق ذنم ىأ . . ىحرلا عاطقنإو  ملسو هيلع هللا ىلص .. لوسرلا ةافو

 ء  ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو هللا باتك نم نيدمتسم « نيدلا اذه ىلمعلا

 . . رومألا لك ف امهيلإ نيدنتسمو
 ‹ نيملسملا ةايح ىف ريختملاو تباثلا نيب مئادلا قيفوتلل ةمئادلا ةادألا وه داهتجالاو

 . . نورق ةدع ةيئابرلا ةعيرشلا راطإ ف نيملسملا ةايح تظفح- ىتلا ةادأالاو

 ! هللا ةعيرش اب نولطبي ملأ نوبسحي « ىواعدب ٩ نویناملعلا د زفحتي انهو

 ىذلا وه . نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللإو « مههاوفأب هللا رون اوثفطيل نوديري #
 . 4 نوکرشملا هرک ولو هلک نیدلا ىلع هرهظیل قحا نيدو یدهاب هلوسر لسرآ

 تابث ببسب ةريحألا ةلالثلا نورقلا ىف تدمج ةيمالسإلا ةايلا نإ : لوقي نم مهنم

 . . رشبلا ةايح ىف تّذج ىتلا ةلثاهإ تادجتسملاب اهتأفو مدعو « ةعيرشلا ماكحآ

 بابلا نم نوجرخي لب « ًالصأ هللا نيد نم نوجرخي ةلوقلا هذهب مهنأ نوكردي ال ءالؤهو
 اوعي م نإ ۔ مہنأل . ةديقعلا باب وهو « هللا نيد ىف توملسملا هنم لحدي ىذلا ريك الا

 ۔مهتلاھج یف ۔نوروصتپ مہک ء ةمكحلا ةفصو ملعلا ةفص العو لج هللا نع نوفي كلذ

 ؛ةيلاتلا نورقلا ىف ريغحتس سانلا لاوحأ نأ ةعيرشلا هذه ضرفي وهو  ملعي نكي مل هللأ نآ
 ةعيرش ضرف نأ امك | سانلا ةايح ىف دج اب ةيفاو نذإ حبصت نل اهضرف ىتلا ةعيرشلا نو
 مامت ةمكحلل فاجج وه لب ء هيف ةمكح ال رمأ ةددجنملا فورظلا ف قيبطتلل ةحلاص ريغ

 ! ةافاجا

 ء هللا عرش وه سيل قبطي ىذلا نإو . . ةيرشب ةيلمع داهتجلالا نإ : لوقي نم مهنمو

 ف هل دوجو ال ءىش ۔ ینعملا اذه ىلع - هللا عرش نإو ! هللا عرشل رشبلا مهف وه أينإ

 نالتحالا نأ أك « ريغتلل لباق اذهو <« هللا عرشل ىرشبلا روصتلا وه دوجولا اهنإ ! ةقيقحلا

 ۽ ةقيقحلا ىف هل دوجو ال ءیش قیبطتب بلاطن اذالف . . هیقفو هیقف نیب لعفلاب هيف لصاح
 !1 هللا عرش -اهريغ سیلو ىه اہ : لاقي نأ نکمی ةددح ةروص هل تسيل وأ

 ةر : فصلا ( ١



 نوكن ال اذاملف « ةيرشب ةيلمع ىه تمادام : نولوقيف نورخآ موق كلذ ىلع ديزيو

 نأ : (ساح ارق ذختن ثيحب ةعاجشلا نم هتاذ تقولا ىف نوكنو « انسفنآ عم ءاحرص

 نوناق هنأل « جرحت الب ىعضولا نوناقلا ذحأنو . ةعيرشلا همسا اًتيش امامت انباسح نم ىخلن

 نوناق هنأ قوف ! تادجتسم نم سائلا ةايح ىف ثدح ال رياسمو ٤ روطتم ۵ و « زهاج

 !! ءاشن ىتم هلدعن وأ « ءاشن ىتم هيخلن نأ عيطتسنف رشبلا ملص نم هنأل « هل ةسادقال

 سانلا نوطلاغي وأ « مهسفنأ نوطلاغي ٠ « ! نيينوناق » اوناك نإو - ءالؤهو ءالۇهو

 . . ةفوشكم ةحيبق ةطلاغم

 لجأ نم ةتباقلا دعارقلا نم دادمتسالا ف فالتحخالاو « دراو صنلا ريسفت ىف فالتحنالاف

 ناك ذنم ءاهقفلا هفرع ميدق رمأ وهو . . دراو ةلسرملا حلاصملا نم دج ال ماكحأ طابنتسا

 : اه ءاغلإالو ةعيرشلل الث هيف اوري لو « فال ا أدبم ىلع اضعب مهضعب رقأو « ءاهقف كانه
 . . ةقيقح-ا ف هل دوجو ال ىروص ءىش ىلإ اه الی وحت الو

 ريوصتو <« نودهتجملا اهيف دهتجي ىتلا دودعلا لافغإ ىه ةفوشكملا ةحييقلا ةطلاخلاو
 ًالالح مرحب وأ < اًمارح لحب الآ هدودح داهتجالا نإ ! طباض الب ىرجت اهنأك داهتجالا ةيلمع

 . . ةعيرشلا دصاقم فلاخب الأو <

 اف نودهتجملا فلتخا امهم  دودحلا هذه مزتلي داهتجا نيب عقاولأ ملاع ىف مخض قرفو

 !ىرشبلا روصقلاو ىرشبلا ىوهلا : لق وأ ٠ ىرشبلا رظنلا الإ هل طباض ال داهتجأو  مهنيب

 . . ةكحأيملاو لاحملا لمتحت نأ نم حضوأ ةلأسملاو

  اودهتجا امهم - نومرتلب مهنكلو « هيف ءاهقفلا دهني ىذلا عمتجملا ىوتسي له

 !؟ةذاشو ةيوس ةشحافلا ةحابإ ىلإ داهتجاالا هيف ىدؤي ىذلا عمتجملاو « ةشحافلا ميرسحتب

 ميرحتب  |ودهتجا امهم ۔ نومزتلیو < هيف ءاهقفلا دهني ىذلإ عمتجملا ىوتسي له
 طاشنلا ةادآ وه هلعجو ابرلا ةحابإ ىلإ هيف داهتجالا ىدزي ىذلأ عمتجملاو ءابرلا

 ! مدل . . ىداصتقالا

 قيبطتب  اودهتجا اهم ۔ نرءزتليو « هيف ءاهقفلا دهتجي ىللا عمتجلا ىوتسي له

 ! نیئوئاقلا نم مهمظعم ( 1{
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 ىذلا « ةبوقعلا ف رمتسملا فيفختلا ىلإ هيف داهتجالا ىدؤي ىذلا عمتجملاو ۽ دودا
 !؟ . . ةميرلا ىف رمتسملا ديازتلا ىلإ ىدأ

 !؟ نييئالعلل ىقبي اذامف « ةعيرشلا دصاقمب داهتجالا ىف انمزتلا اذ امآ
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 اب ناص یتلا تاودألا نم ادحأو عيرشتلا نوك نيدلا اذه ف كلذك انرظن تفلي
 اأ اهيف رمألا سيلف مث نمو . اهدحو لمعت ال ةعيرشلا نكلو « داسفلا نم عمتجملا
 ندل نم تلصفو هتایآ تمکحآ باتک وه انإ ! رخآ نوناق هب لدبتسی نآ نکمی ٩ توناق#
 عضي الو « ىدارف رومألا ذخأي ال . . رومألا ةحلاعم ىف لماكتم جهنم هنإ . ميكح ميلع
 . . ىدارف اه جالعلا

 . . دودا قيبطت نم اجذومن ذحأتلو

 . . ديلا عطق ةقرسلا دح
 راكنتسإلل ةئسلألا ضعب زفحتت اهدحو ةيثزجلا هذه لالخ نم ةلأسلا ضرعت نيحو

 : سوءرلا ضعب ىف راكفألا ضعب لملمتتو . . مرجمللا عم ىتح لماعتلا « ةيناسنإ * مساب
 !؟ . . نمزلا نم ةدم ًالثم نجسلا ؛ ةوسق لقأ ةبوقعلا نوكت نأ بسنألا نكي ل وأ

 . . حإورألا دبعتسي برخلاب راهبثأو « مالسإلاب قبطم لهج نم ءالؤهو ءالؤه قلطتيو
 قيبطتب جالعلا أديب الو ‹ اهدحو ةبوقعلا بئاج نم رمأالا ذحأي ال مالسإلا نإ

 . . مالسإلا هيلإ أجلي ءىش رحخآ ةبوقعلا امنإ . . ةبوقعلا
 . ." ءادتبإ ثدحت ال ىكل ؛ ًالوآ ةميرجلا بابسأ عنم ىلإ فدي ىنابرلا جهلا این
 ةلصلا . . هبرو دبعلا نيب ةيلا ةلصلا داجيإو « رحلآلا مويلاو هللاب ناميإلا خيسرتب أدبي

 ىدؤي ىذلا فوخلاو ء ةعاطلا ىلإ ىدؤي ىذلا بلاو « هللا نم ءايخلإ بلقلا ىف دّلوت ىتلا
 : هللا بضخغب مع عانتمالا ىلإ

 ." 4 هباذع نوفاخیو هتحر نوجریو

 . ةمداقلا روطسلا ىف نيبتيس ايك « ةبوقعلاب أدبي الو « اهدحبو ةبوقعلاب ةميرجا مالسإلا جامي ال ( 2
i (۲٤ مالسإلاو ةيداملأ نوب ناسنإلا * باتك نم < باقعلاو ةميرأ ١ لصف تشش نإ  

 . ۵۷ : ءارساإلا (۴)
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 : نينمؤملا نيب  ةوحألا * خيسرتو « عمتجملا ف محارتلاو داوتلا رصاوأ ىوقي مث
 . ٠ 4 ةوحإ نونمؤملا اينإ
 ىلع ًاشنيل « يغص لفطلا هيف ىبرتي ىذلا نضحملا ىهو « ةرسألا طابر دشي مث

 .؟" مالسإلا تايقالحخأ

 ۔ یسح عقاو تاذ تایونعم اھلک تئاک نإو ۔ اھلک ١ تایونعملا 3 هذ لإ ةفاضإلابو
 اهقفنيو - اهثادآ نع عنثمي نم لتاقيو - رمألا ىلو اهعمجي ةضيرف ءاينغألا لاومآ ف لعجم
 . . اهيلإ نيجاتحملا ىلع

 هتلعج وأ ‹ لمعلا نع هفورظ هب تدعق نم لك نع ًالوئسم ةياهنلا ف لالا تيب لعجيو
 . . رقفلا وأ ىتخلا نم اهلك ةمألا لاح ةبسئلاب تاللا ىوثسلا نود

 1؟ قراسلا قرسی اذاہلف هلک كلذ ناک اذإف

 ! روذعم ريغ وهف - ةقرسلا ف ركف نإ هنإ
 باكترا ىف ريكفتلا نع هدصل ةليسو هرظتنت ىتلا ةبوقعلا ةوسق نوت ذئدنعو#

 . .ةميرحلا

 ريغ هنآ مکا ا دکأتی یتح دحلا هيلع قبطي الف لعفلاب قرس ن هنإف هلک كلذ حمو
 ! روذعم

  هنع هللا ىضر ۔ رمع ىلإ مهب ىتأف « ةنيزم نم لجرل ةقان ةعتلب نب بطاح ناملغ قرس
 ملعآ ینآ الول هللاو : بطال لاقو هدر یلو الف ۽ مديآ عطقب تلصلا نب ريثك رمأف !ورقأف
 .. هل لح هيلع هللا مرح ام لکآ ول مهدحآ نإ یتح ۰ مهنوعیجتف مہنولمعتست مکنآ
 مكب : لاقف ینزملا لإ تفتلا مث ۔ كعجوت ةمارغ كنمرغألف لعفأ أ ذإف . مييديأ تعطقل
 ! ةئايناث هطعأف بهذا : بطاح لاقف . ةئامعبرأب لاق ؟ كتقان كئم تديرأ

 ! . . هللا ةعيرش ىف لثمتملا « ىئابرلا لدعلا ىف ةعور ىآ

 نع نوثحبيو عئارلا ىنابرلا ىدملا اذه نوضفري مهو هللا هجو نم نوينأملعلا بهذي نيأ
 [؟ ااعمتج اهنم ترجضو ۽ اهدالب یف اهداسف رهظ نیناوق

 . :٠١ تارا ( أ )

 . هللا الإ هلإ الل ىق>لعألا ىضتقلا نع ( احبار ) ةيلاثلا ةرةفلا ىق ملكتتس ) ١(
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 . 4 !؟ نونقوي موقل اكح هللا نم نسحأ نمو !؟ نوخبي ةيلهاج لا مكحفأ
 # # # 

 ىف ائثحبم سيل اذه نكلو « ةينابرلا ةعيرشلا هب تزيت ام ضعت لإ ةرباع تاراشإ كلت
 ةديفحلا نيب ةقيثولا ةلصلا ىه ةئيعم ةطقن ىلع زيكرتلا انه انفده اينإ . ةلاجعلا هله
 ءهللا الإ هّلإ الل ةرشابملا تايضعقملا دحأ وه هللا لزنأ مب مكا نآو « هللا نيد ىف ةعيرشلاو

 اهلك تضقن ول « نايإال ةيساسأ روذج اهلك . . ىدبعتلا ىضتقلاو ىنايإلا ىضتقلاك
 . نايإلا لصأ بهذ اهنم دحاو ضقن وأ

 ىقالخألا ىضتقملا : اغيار

 ؛ ۔ ملسو هيلع هللا یلص ۔ لوسرلل ثیدح ایثک ینفقوتسا
 ةلصح هيف تناك نهنم ةلصح هيف تناك نمو « اصلاح اًقفانم ناك هيف نك نم عبرأ

 اذإو <« فلحأ دعو اذإو <« ردغ دهاع اذإو ٠ بذك ثدح اذإ : اهعدي ىتح قافنلا نم
 . ٩ رجیف مصاأح

 روجفلاو دعولا فلخو ردغلاو بذكلاو « ةديقعلاب ةقلعتم ةيضق قافنلا نأل ىنفقوتسا
 . . ةيقالحأ اياضق ةموصخلا ىف

 !؟ ةديقعلاب اه ةلص ال قالحألا نأ نذإ موق روصتي فيك ! هللا ناحبس

 نع بتكأ تتكو .. ىدنع ةيبيدب ةيضق ةديقعلاب قالحألا ةلص تناك دقل

 هللا الإ هّلإ ال نيب مصفنت ال تلا ةقالعلا هذه دوجو اًتقيتسم ٩ هللا الإ هّلإ ال تايقالعا»

 . تايقالحألا كلتو

 زكر « ةديقعلا مسق ف بلاطل ةيعماج ةلاسر ةشقانم ءانثآ ىف « ةرم تاذ تبجع كلذل

 ةقالعام : ادع نيشقانملا دحأ هل لاق نيح <« مالسإلا ىف ةديقعلاب قالحألا ةلص ىلع اهيف

 اأ ! تايعمسو تاوبنو تايإ انتسارد ىف اهانملعت ایک ةديقعلا !؟ ةديقعلاب قالحألا

 ! لقتسم عوضومف قالحألا

 . ملسم هجر ( ۲) . 65 : ال404 )
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 ةيعاد وهو « قفألا ةعسو عالطالا نسحب هل ادوهشم الجر ناك شقاشملا نأل تشهد

 وح اتايضتقمو هللا الإ هّلإ ال نيب لصفلا ثأ اهموي ىقيلعت ناكو . . ةعسإو ةرهش وذ
 . . عايضلا نم ةمألإ لاح هيلإ تلآ ايف ربكألا ببسلا
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 اهنيب « ةحضاو ةيقالحأ ةعفل - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزنأ ةروس لوآ ف
 - مسو هيلع هللا للص . هللا لوسر اهب ٹسب یتلا ةحيحصلا ةديقعلا نايبل تلزنأ ةروسلا

 . ضزألا هجو ذثموي المت يتلا ةيلهاجلا ةهجاومل

 ملع ىذلا مركألا كبرو ارقا . قلع نم ناسنإللا قلخ « قلخ ىذلا كبر مساب ارقا
 كبر ىلإ نإ . ىنغتسا هأر نأ ىغطيل ناسنإلا نإ ! الك . ملعي م ام ناسنإلا ملع « ملقلاب

 رمآ وأ ‹ یدها ىلع ناک نإ تیرا 1۴ لص اذإ ادبع + یھنی یذلا تیآرآ ۔ یعجرلا

 اعغسل هتني مل نثل ! الك !؟ یر هللا نأب ملعی ملأ « وتو بذک نإ تیأرآ !؟ یوقتلاب
 دجساأو « هعطت ال ! الك ! ةينابزلا عدنس 1 ةيدان عديلف . ةئطاخ ةبذاك ةيصان « ةيصانلاب

 . ) چ برتقاو
 . . كيرش الب هدحو هودبعيل ؟ مجرب سانلا فيرعت ةيادب اہنإ

 ناك ىتلا تامولعملا تاذب تناك فیرعتلا ةيادب نآ ىلإ ترشأ  باتكلا اذه ريغ فو

 فكلتو . ىلع نم ناسنإلا ىلح هنأو « ىلح ىذلا وه هللا نأ : للعفلاب انوفرعي نوكرشملا

 : اہب نورقیو اهنوفرعی !وناک مهن مهیلع هللا لجس تامولعم
 ." 4 هللا نلوقيل ضرأالاو تاومسلا قلح نم مهتلأس نئلو ل

 0 ( هللا نلوقيل مهقلخ نم مهتلاس نعلو >
 .* 4 نوملعي ام مهانقلح انإ ! الك *

 .؟” 4 !؟ نورکذت الولف لوألا ةأشنلا متملع دقلو ل

 كرشلا نال « مہبولق ىف اهراهث ىتؤت نكت مل مهيلع هللا اهلجس ىتلا ةفرعملا هذه نكلو

 . ۲١ : نامقل (۳) . ٤ ةینآرق تاسارد ١ باتک یف ( ۲ ۲ . قلعتا ( + )
 , ¥3 : ةع ولا ( . ۳۹ : جرا( . 4۷: قررا ( £ )
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 هللا رطف ىتلا ء دحاولا هللاب نأييإلا ةرذب . . بولقلا كلت ىف ةيحلا ةرذبلا دسفآ دق ناك

 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ ؛ هللا قلخل ليدبت ال < اهيلع سائلا رطف ىتلا هللا ةرطف *
 . #  توملعي ال سانلا

 ‹ ةحسيحصلا اهرأهث  ةرلأ هذه ىف . ىتؤتل « ديدج نم ةرذبلأ تابشسا نم دبال ناکف

 ذلماكتم اًناسنإ هتروريصو « ًداصأ ناسنإلا داجيإ ف لضفلا هلف « ملعي نكي مل ام ناسنإلا
 انيب « ملعلا نم ناسنإلا هيلع لصحتي يف للضفلا هلو « یرت داکت ال ةقلع ناک نآ دعب
 : اًنيش نوملعي ال نودلوي سانلا

 راصبألاو عمسلا مكل لعجو « ايش نوملعت ال مكتاهمآ نوطب نم مکجرحآ هللاو 3
 . 4 نورکشت مکلعل ةدفألاو

 هجوتيو « ةمعنلا ناسنإلا ركشي نأ « هللا بناج نم هلك لضفلا اذه ىضتقمو
 نع « ىغطت » ةفرحنملا سوقنلا نكلو . . ايش هب كرشي ال « هدحو هقلاخ ىلإ ةدابعلاب
 . هاطخستو همحتقت لب « هدنع فقت الف « حلا

 . 4 ىتغتسا هآر نآ ‹ یغطیل ناسنإلا نإ ! الک

 ناہبس انه هبابسآ نم ردي هاج یلح . . « قلخ » هثإ . . نایغطلا دنع انه فقنو
 هب هللا لضشت ىذلا ءاطعلا تاذ ببسب « هقلاخ نع یتغتسا هنآ تاسلا مهوت : نایسیئر
 لع هدابع اهيف هللا بساحي « هللا ىلإ يعجز كانه نأب ناسنإلا كلذ ناميإ مدعو 1 هيلع

 . . ايندلا مهعايح ىف اوفرتقاام

 مدقتو « ىغطتف ةياهاجلا ىف سوفنلا بيصي ىذلا ضرلا كلذ ىلإ تايآلا هبت مث نمو
 ء هللا دنع نم وه معن نم ناسنإلا هب عتمتي ام نأ ىلإ هيبتتلا وهو « كلذل مزاللا جالعلا
 . . اًباقعو اًبإوثو اباسحو ىعجر كاته نأو

 . € ملعي ملام ناسنإلا ملع « ملقلاب ملع ىذلا « مركألا كبر مساب ارقا

 , ۷۸ : لحلا ( ۴ 2 . ۳١ : مورا( )
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 . ¢ ... ىعجرلا كبر ىلإ نإ
 ةيصان . ةيصانلاب اًعفسنل هتني م نئل ! الك : یلاعت لوق یتح تایآلا عم یضمنو

 . # ةنطاح ةبذاك

 جحلطصا اع عسوأ انم بذكلاو .. بذكلا . . ةيلهاجلا قالمحخأ نم رحأ قلح انه

 اهرطف ىتلا ةرطفلا ىلع باذكو . هللا ىلع بذك هنإ « اًبذك هومسي نأ مهئيب ميف سانلا

 . . قلح ارو وأ هنكلو . . ضزرألاو تاومسلا هب هللا قلخ ىذلا قحا ىلع بذكو . هللا

 . نايغطلا لباقم ىف ىرقتلا ؛ نونمؤملا ا ىلحتي ىتلا تايقالعألا ركذت لباقملا فو
 . . قحلا ىلعو هللا ىلع بذكلا لباقم ىف حلاصلا لمعلاب هللا نم بارتقالاو دوجسلاو
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 تإ . كش الو ةلالد تاذ ةديقعلا نع ةروس لوأ ف 1 قالحأألا » ىلإ ةحضاولا ةتفللا هذه
 ةفرحنملا ةديقعلا نيبو « ةلضافلا قالحألاو ةحيسصلا ةديقعلا نيب اًسضاإو اًنارتقا كانه

 . . ةلوذرملا قالحلالاو

 : قالحألاو ةديقعلا نيب رثكأ ةلصلا حضتتف ةينآرقلا روسلا ىلإوتتو
 وخللا نع مه نيذلاإو « نوعشاحخ ميعالص ىف مه نيذلا < نونمؤلا حلفأ دق #

 وأ مهجاوزأ لع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو ء نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو «نوضرعم
 نيذلاو . نوداعلا مه كغلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف « نيمولم ريغ مہنإق مہناییآ تکلم ام

 ‹ نوثراولا مه كئلوآ . نوظفاجب ميعاولص ىلع مه نيذلإو « نوعار مهدهعو ميتانامال مه
 )١(,. # نودلاح اهيف مه سودرفلا نوئري نيذلا

 . املس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو « انوه ضزألا ىلع نوشمي نيذلا نمرلا دابعو
 نإ ‹ منهج باذع اع فرصا اتر نولرقي نيذلأو « اقایقو ادجس مہر كوتيبي نیدذنأو

 ناكو اورتقي ملو اوفرسب مل اوقفنأ اذإ نيذلاو « اًماقمو اًرقتسم تءاس اإ ء امارغ ناک اہاذع
 الإ هللا مرح ىتلا سغنلا نولتقي الو رحخآ هللا م نوعدي أل نيذلاو « اًماوق كلذ نيب

 هيف دلو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي « اماثأ قلي كلذ لعفي نمو « نونزي الو « قحاب
 ناکو ۽ تاتسح مهتاثيس هللا لدبي كئلوأف اًلاص 5ًامع للمعو نمآو بات نم الإ ۽ اًتاھم

 . 11 : نومول (¥)
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 روزلا نودهشي ال نيذلاو .اباتم هللا ىلإ بوت هنزف اخ اص لمعو بات نمو . اميحر اوفغ هللا
 ءاًنايمعو اص اهيلع ورخ مل ميبر تايآب اوركذ اذإ نيذلاو ءامارك اورم وغللاب اورم اذإو
 كئلوأ . امامإ نيقتملل انلعجإو نيعأ ةرق انتايرذو انجأوزأ نم انل به انبر نولوقي نيذلاو
 رقتسم تنسح اهيف نيدلاحخ ءامالسو ةي اهيف نوقليو ءاوررص ايب ةفرخلا نوزجم

 . چ اماقمو
 الإ لإ ال تايقالحأ اإ ! الك ؟ قالحألا نع تابآلا هذه یف ةديقعلا لصف نكمي له

 ! هللإ
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 لك لبقو لوأ قالحألا لعجم هنأ هللا الإ لإ ال « ىقالحألا ىضتقملا » ىف رظنلا تفلي

 ؛ هللا عم اًقاثیم ءىش

 ۽ بابلألا ولو ركذثي اهنإ ؟ یمعآ وه نمک قحا! كبر نم كيلإ لزنآ (نأ ملعي نمفآ >
 < لصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو . قاثيلا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا

 ةالصلا !وماقأو ‹ مهر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو . باسحلا ءوس نوفاخيو < مهر نوشخیو

 , #4 رادلا ىبقع مه كئلوأ ةئيسلا ةنسخاب نوءرديو ةيناللعو ارس مهانقزر ام اوقفتأو

 .” . . اتعطأو انعمس متلق ذإ هب مكقثاو ىذلا هقاثيمو « مكيلع هللا ةمعن اوركذاو
 ىنعت ىتلا « هللا الإ هلإ ال قاشيم وهو « انعطأو انعمس معلق ذإ ١ . . قاثيلا وه اذه

 . هللا دنع نم ءاج اب مازتلالا۔ یتحت ایف -

 . . سوفنلا تاوهش ىلع طباوض اهلك ىهف « ٩ مازلإ ردصم » نم اه دبال قالحألا نإ

 : سانلا سوفن ف اهقمعو « ةمكح تاوهشلا هذه هللا قلح دقو

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح ساأتلل نيز ل

 . “̂ 4 . . ايندلآ ةايحلا عاتم كلذ ء ثرحلإو ماعنألاو ةموسملا ليخل-او

 ققحتف « ضرألا ف ىعسلاو طاشنلاو ةكرحا ىلإ ناسنإلا عفدت عفاود - ةهج نم اهنا

 : ضزألا ىف ناسنإلا ةمهم نم ءزجو « ةفالخلا ةمهم نم هزج یه یتا ۰ ضرالا ةرامع

 . 4 ةفيلخ ضزألا ف لعاج ىنإ كبر لاق ذإو $
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 . & اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنآ وه
 : هلجأ نم ناسنإلا ىلح ىذلا ءالتبالا لح  ىرخآ ةهج نم - یهو
 .* & المع نسحأ مهيأ مهولبنل اه ةنيز ضرألا ىلع ام انلعج انإ ل

 هللا هردق ىذلا ءالتبالل اهموزلو ١ ضرألا ريمعتل هتكرح ىف ناسنإلل ابترورض عمو
 ‹ ناسنإلا نايكل ةرمدم ًةيلمع طباوض الب اهعم فارجنالا نأ ملعي هللا نإف « ناسنإلل

 . طباوض نم اه دبالف . . یدس هتایح ددبتو « ناریلا نم لضآ ةناکم ىلإ هب طبت
 . . قالحألا ىه طباوضلاو
 نأ" ةرم سكرامو « ةرم مياكرودو « ةرم ديورفب ةرثأتم-ةرصاعمل ا ةيلهاجلا تمعز دقو

 ىهو « جراح ا نم هيلع ةضورفم ىه اهنإو « ناسئإلا ةرطغ ف سيل « لعتفم رمأ قالحألا
 ال ةبلقتم رياعم تاذ اأو « ناسنإلل ةعفان ةادآ نركت نأ نم دايقث ادق نوكت نأ برقأ

 ! تابثلا اه یخہنپ ال لب . . لاح ىلع تبثت

 : اهيلع رطف ىتلا هترطف مكحب . . هعبطب ىقالخأ نثاك ناسنإلا نأ ةقيقخإو

 نم باخ دقو « اهاكز نم حلفأ دق « اهاوقتو اهروجف اهمآف « اهاوس امو سفنو 8
 , 5 & اهاسد

 زييمتلا مَآ دقو . ناوي لاك دحاو قيرط ال ناقيرط هل « ةعيبطلا جودزم ناك ناسنإلاف
 ةميق هلاعأل تحسبصأ مث نمو . . امهنم دحاو رايتخا ىلع ةردقلا ىطعأ امك « نيقيرطلا نيب
 ‹ نيقيرط نيب رايخ وه ناسنحال فرصت لك نأال « اهنع كفنت ال اه ةبحاصم ةيقالحأ
 . . روجفلا قيرط رحآلاو ىوقتلا قيرط امهدحأ

 « هنع دي نأ كلمي ال ادحاو اقيرط هل نأل « ىقالحأ نئاك هنإ ناويحلا نع لوقن ال اننإ

 هنأال « ريرش وأ ريخ هنإ هلمع نع لوقن ال ةزيرغلا عفاد ىبلي نيحف « ةزيرخلا قيرط وه
 اننإف « رايتحالا ىلع ةردقلاو « زييمتلا ىلع ةردقلا حنم ىذلا _ ناسنإلا امأ . هيف هل رايحلال

 ىه كلتو .. ريرش امإو ريخ امإ : ةلاع ال نيفصولا دحأب هلايعأ نم لمع لك فصن
 . . اهنع كفنت ال ىتلاو « هلايعأب ةقصاللا ةيقالعألا ةميقلا

 . ۷: فهلا (۲) , 1! دوه( 1 )

 . ١س۷: سمشلا( غ ) . ٩ ةرصاعم ةيركف بعالم ١ باتك تعش نإ حجار (۳)
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 ‹ ةيقالخأ ةميق اه سيل مآ « ةيقالخأ ةميق تاذ ناسنإلا لايعأ نوك ىه ةيضقلا تسيل

 ددي ىذلأ نس . . ريياعلا ىه ةيضقلا أينإ . . اهيف ككشت نأ ةصاعلا ةيلهاحجلا لواعت اك

 حابم اذه . حيبق اذهو نسح اله : لوقي ىذلا نم !؟ ارش وأ ایح هنیعب لمع ناک نإ

 ؟ مارح اذهو لالح اذه . حابم ريغ آذهو

 وهأ : دوبعملا هّلإلاب ةطبترم اهتشنم ذنم ةيضق ىهو . . اهتقيقح ىف ةيضقلا ىه كلت
 ؟ هللا ريغ مآ هللا

 نإ اأ « ةينايرلا ريياعملا ىه اهم لمعلا بجي ىتلأ ريياعلاف « دوبعملا وه هللا ناك اذإف

 ءاوس ۽ هللا نود نم ةدوبعملا لكلا اهعضت يياعلاف هنود نم وأ هعم - هللا يغ دويحملا ناک

 وأ ! سكرام لوقي ایک ةيداملا عاضوألا وأ ‹ مياكرد لوقي اک < یعمج ا لقعلا ٭ یه تناک

 ء ةياهنلا ىف ناطيشلا عتص نم تالاحلا ميج ىف ىهو . . نويتاجأربلا لوقي اك ٩ ةحلصملا»

 : ناطيشلا ةدابع امإو هللا ةدابع امإ ۽ ةقيقخا ىف نانثإ ناعون ةدابعلا نإف

 « ىنودبعا نو . نيبم ودع مكل هنإ ‹ ناطيشلا ودبعت الآ مدآ ینب ای مکیلإ دھعآ لا
 .' # میقتسم طارص اذه

 . . هللا الإ هّلإ الب قالحألا لصعت انه نمو

 ره .. ربكتلا رابجلا زيزعلا ‹ نميهملا ٠ قزأرلا « قلاخا . . هريغ هّلإ ال ىذلا هّلاإللاف

 نسح . مارحو لالح : لوقی نآ « قالا هنآ مکحب ‹ هل قي ىذلا رهو « رمألا هل ىذلا

 . . حایم ریغو حام . حقو

 وھف مٹ نمو ‹ رش وه امو ریخ وه ام ددحی یذلا وه ۔ ریہ ا میلعلا هنآ مکحب ۔ هنآ ایک .
 ىف ردصملاف « ءاوسب ءاوس ةعيرشلا ميلاعت ددحم اك طبضلاب « قالحألا ريياعم دد ىذلا

 . ةدحإو نيلالا ق تارابتعالاو « دحإو نيلاعسأ

 ‹ ىكولس عقاو ىلإ قالعألا كلت مجري ىذلا « ىمالسإلا ىوبرتلإ جهنملا ىف انرظن اذإف

 اًدرف « حلاصلا ناسنإلا ١ شنت ىتلا ىه اأ هللا ملعي ىتلا ةينابرلا ريياعملا نأ اندجو
 دهشي نيح <« هللا عم نمؤملا هدقعي ىلا « قاخيلا * نم نسؤملا ةايح ىف قشبنت « ةمأو ةعامجو

 . (انعطأو اتعمس » : نيتيسيئر نيتملك ىلع لمتشي ىذلاو « هللا الإ هّلإ ال نأ

 ) ١ سيا : +1

A 



 « هلسرو هبتکو هتکتالمو هللاب نمآ لک « نونمؤلاو هبر نم هیلإ لزنآ اب لوسرلا نمآ
 .؟ « ريصملا كيلإو انبر كنارفغ « انعطأو انعمس : اولاقو « هلسر نم ٍلحآ نيب قرفن ال

 ." 4 اتعطأو انعمس متلق ذإ هب مكقثاو ىذلا هقاثيمو مكيلع هللا ةمعن اوركذأو
 ! طابر قثوأ وهو . . قاثيلا وه كلذ . . انعطأو انعمس

 طبرت طابر نع اہتايح نم ایمر دت نیدلا تحازآ نیح  ةرصاعملا ةيلهالا تشحب دقلو
 ةحلصملاو « ةرم ةيرشبلا ةعيبطلإو « ةرم ىعايتجالا دقعلا هتلعجف « قالحآالا ةيضق هب

 . .ةرم

 ١ قالحألا بككفتو . . ةعنطصملا طباورلا تطقس ةياهنلا قو
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 ةحيحصلا ريياعملا ددحي ىلا وه اذه . هللا عم قاثيملا . . طابرلا كلذ الإ طابر ال هئإ

 ءاوس « قالحألا لاحت ىتلا طوغضلا هجو ىف ةكسامتم ىقبت ثيحب اًيناث اهقتويو « الأ
 ىف هلأتت ىتلا تیغاوطلا ىلعف نم ةيجراخ وأ « تاوهشلا عفد نم ةيلحاد اًطوخض تناك

 تيغاوط وأ < داصتقالا تيخاوط وأ < ةسايسلا تيغاوط . . هللا نم الدب ساتلا ةايح
 . . ةيلهاج لك الغ ىتلا ةدسافلا فارعألا تيغارط وأ « ركفلا

 . . هللا الإ هلإ ال نيبو قالحألا نيب قاثولا ددشي ىنآرقلا جهنملاو

 : ناقل ةروس نم ةميركلا ةيالا هذه ىلإ رظنا
 یل رکشا نآ : نیماع یف هلاصقو « نهو ىلع انهو همآ هتل « هیدلاوب ناسنإلا انیصوو #

 . " « ريصللا لإ ٠ كيدلاولو

 نهو نم تلمح ايب ةصاح مألاو « اهتلماعم ناسحإل « نيدلاولاب ةيصو ىه ةيصولاف
 فيك ؟ ةيصولا ناسنإلا ذفني فيك نكلو . . ةيبرتلإو ةعاضرلاو ةدالولاو لمعلا ف نهؤم
 ! قاثيلا لصأ ىلإ عوجرلاب ىأ !! لوأ هللا ركشب . . ايطعأ امو المحت ام ىلع هيدلاو ركشي

 اهطبرت ىتلا تاقالعلا لك جردنت هتتو « هل ةعاطلإو عمسلاب هللا عم قاثيم قاثيملا

 . قالحألا

 1٤ : ںایقل ( ۳ ) . ۷ ° ةدئالا 0 ۲) ۴۸2 : ةرقبلا ( 1 )
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 نأ هب هللا رمآ ام نولصي نيذلإو . قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا ل
 2 . .لصوي

 هناحبس هللاب ةلصلاب !ءدب « قابلا اذه ىف ةلخاد لصوت نأ اهب هللا رمآ ةلص لكو

 : نیدناولاب ةلصلا مث ا ددرشلا نم ةئيربلا ةصلاغلا ةدابعلا ةلص : استو

 اهدحأ ربكلا كدنع نخلي امإ « اًاسحإ نيدلاولابو هايإ الإ !ودبعت الأ كبر ىضقو $
 نم لذلا حاتج امف ضفحاو . ارك ًالوق ام لقو ء امحرهنت الو فأ ام لقت الف امهالك وآ

 . "4 ارخص ینایبر اک اھمحرا بر لقو ةحرلا

 . . مهدعب نمو « ىبرقلا ىلوأب ةلصلا مث

 ىماتيلاو ىبرقلا ىذبو اتاسحإ نيدلاولابو « اًئيش هب !وكرشت الو هللا اودبعاو ¥

 تكلم امو ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو بدحلا راجلإو ىبرقلا ىذ راحل او نيكاسملاو

 . ١ & اوخف الات ناک نم بحب ال هللا نإ « مکناےیآ

 . تاقالعلا لكو سانلا لك لمشتف ةيقالحأألا ةرثادلا عستت مث

 - . نيعم قاطن ىف ةدودحع ىمالسإلا ىقالعألا ىضتقملا ىف قالعألا تسيل

 . . قالحأ اه ةسايسلاف

 . 4 . . لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو

 . . قالحأ هل داصتقالاو

 اونذآف اولعفت مل نإف نينمؤم متتك نإ ابرلا نم ىقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي
 نإو . نوملظت الو نوملظت ال مکلاومآ سوءر مکلف متبت نإو ۽ هلوسرو هللا نم برحب

 اوي اوقتاو . نوملعت متنك نإ مكل ريح اوقدصت نأو « ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك

 . "4 نوملظی ال مهو تیسک ام سفن لک فوت مٹ « هللا لإ هيف نوعجرت

 بتاك مكنيب بتكيلو . هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهبأ اپ
 « ىا هيلع ىذلا للميلو ‹ بتكيلف «ء هللا هملع اك بتي نأ بتاک بای الو . لدعلاب

 , ؟١ ٣١ : فصرلا ا ۲ )

 . لبق نم ارم دقو ١ عير شتلا متل ا ۶ و ۲ یدبعتلا یضعقلا ۸ رطتا ( ۲ 7

 . ۳١ * ءاسنلا ( £ ) ٣۳£ ۔ ءارسإلا ۴

 . ٣۸1۳۷۸4 : ةرقبلآ ( 7 ) , ۵4 . ءاسىلا ( ۵ 2



 وآ اًقيعض وأ اًهيفس قحا هيلع ىذلا ناك نإف . اًئيش هنم سخبي الو هبر هللا قتیلو
 م ناف . مکلاجر نم نيدیهش اودهشتساو « لدعلاب هيلو للميلف وه لمي نآ عيطتسيال
 اهادحإ ركذتف ًامهادح] لضت نأ « ءادهشلا نم نوضرت نم ناتآرمآو لجرف نيلجر انوکي

 . هلجأ ىلإ بك وأ غص هوبتکت نآ اومأست الو . !وعد ام اذإ ءادهشلآ بأي الو . یرحألا

 اهوريدت ةرضاح ةراجت نوكت نآ الإ « اوباترت الآ ىندآو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ مكلذ

 . دیهشالو بتاک راضی الو . متعيابت اذإ اودهشآو ‹ اهوبتکت الآ حانچ مکیلع سيلف مکنیب

 . ٩ (میلع ءیش لکب هللاو « هللا مکملعیو « هللا اوقتاو « مکب قوسف هناف اولعفت نو
 . قالحأ اه ةسألا تاقالعو

 . قالخأ اف سجا تاقالعو

 . قالحخأ اه عمتجملا تاقالعو

 . قالخأ اه ملسملا ريخب ملسملا تاقالعو

 . قالحأ اه برع او ملسلا تاقالعو

 . . اًعيج تافرصتلا لمشت لب « اًعيمج رشبلا ىلمشتل ؛ قالحألا ةرئاد عستت اذكهو
 ريغ لمشتف قالحألا دعت لب . . « بادآ » اهنم لكلف ء نكسملاو سيلملاو ماعطلا ىتح
 لكأ ام ناك الإ اًسرغ سرغي ملسم نم ام » :  ملسو هيلع هللا للص . لوقيف « كلذك رشبلا

 تلكأ امو « ةقدص هل وهف هنم عبسلا لكأ امو « ةقدص هل هلم قرس امو « ةقدص هل هنم

 . ۾ ةقدص هل نأك الإ دحأ هؤزرب الو « ةقدص هل وهف ريطلا

 :هنع هللا ىضر -رمع لوقيو" « رجأ ةبطر دبك لك ىف * مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو
 . . قيرطلا اه وس م مل اهنع الوسم تنكل ( قارحلاب لاق وآ ) ءاعنصب ةلخب تبرثع ول
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 عضومف « هللا الإ هلإ ال تايقالخأ ىف ثيدحل-ا ليصفت ةلاجحلا هذه نم دصقلا سيل

 عبن  ملسو هيلع هنا ىلص  لوسرلا ثيداحأو هللا باتكو « ةصصختملا تاسإردلا كلذ

 . ابتا لك ىف ةيقلغلا تاهيجوتلاب ضيفي ريزغ

 ۸۳ : ےرقبلا ( ۲ )

 . ملسم ءور( ۲)
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 ء هللا الإ هلإ الب تايقالحألا هذه طابترا نايب ةلاجعلا هذه نم دوصقملا فدل انإ

 اهحوسرو « امهومش ىدم نايبو < هللا الإ هّلإ ال تايقالحأ * اهيلع قلطن نأ حصي ثيحب
 ايدقع اهيجوت تناك تلزنآ ةيآ رحآو « تلزتأ ةروس وأ نإ ىتح « نيدلا اذه ةينب ىف
 . ” تقولا تاذ یف اًیقالحآو

 نم الوأ اهتجرخأف <« امعايقالخأ نع ةمألا هذه تلخت نأ بجعلا نم ناك كلذل
 ةبسنلاب تحبصأ ىتح « ىلمعلا كرلسلا ةرئاد نم اهتجرحأ مث « هللا الإ هّلإ ال تايضتقم

 . .  ضرألا مسأ نيب ةرعم ابتاذ ةرصاعملا ةيلهاجلل

 ؛ قالخأ الب شيعت ..كبر محر ام الإ اهلك مويلا ضرألا نإ

 .  سانلا ىديآ تبسك اب رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ »
 ء اهيلع صرحت « ةيلاع تايقالحأ اه نأب . لقألا ىلع رهاظتت ةرصاعملا ةيلهامل ا نكلو

 . . اهءاثبآ اهیلع یبرتو
 فرحت اننأل - ىرهاظلا املاح نم ادب ايهم ۔ ةيلهاخا هذه تایقالحأ انعدخت ال نحینو

 ‹ ةيضرالا حلاصملا قيقغ اهفده ( ةيتاجارب ) ةيحلصم ةيعفن قالحأ اهتقيقح ىف اأ
 4 نکع كاكتحا لقأب ىرجت نآ عيطتست ام عرسأ ىرجتل + ةيمويلأ ةايلا ةلجمع ميحشت او

 < ةحفاصلاب هيدي ىدحإ دمي ىبرغلا عمتجملا ىف ١ ضيبأ » ناسنإ لك نأ ىعقاولا اهدنسو

 رحآالا ضيبألا ناسنإلا نأ ملعيو < ءادتعأ ىآ درل ةدعتسم ًاتيكس لمحت هرهظ ءارو ىرحألاو

 اهتم لك نوكي نأ ةحلصملا نم ىأ « نذإ را نمف « هرهظ ءارو نيكسلا تاذ لمحي

 ةلجع ميحشتو « انفلسأ اك كاكتحالا ليلقتل « دح ىصقأ ىلإ رحكلا عم ابذهم

 نمو . . هللا نيدب الو « هللاب امه لاصتا ال هنأل « ةينابر اًقالخأ تسيل اهنكلو . . عمثجملا
 هنأ ملعي ىذلا ‹ نولملا لجرلا ىلع ىدتعي نأ ىف اجرح ضيأالا لجرلا دج ال كلذ لجأ

 لجر ةئربت ىف اجرح ضيبألا ىضاقلا دج الو < ضيبألا لجرلااهلمي ىتلا نيكسلا لمجال

 ماعلا 2 هسفن ىمسي ىذلا ضيبالا ماعلا دج الو « نوللا لجرلا ماظع رّشكي يذلا ةطرشلا

 e.s ern هللا ىلإ هيه نوعجرت اوب اوقناو # + ةرشلا ةروس ةيآ- ةححارلا لاوقألا لع -لزث ام رخآ ( ١

 , ء١۸ * ةرقبلا]
 . هللا الإ هّلإ ال موهعم ی تعقو یتلا تافارحنالا نع مداق لصف یف ملکتتس ( ۲)
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 عشبأ اوبكتريو « كسرملإو ةنسوبلا لهأ نم نيملسملا نويبرصلا حبذي نأ ىف اجرح « رحلا
 تئاك اينيب . . دنحلأو ًامروب ف نيملسملا نويثولا ةكدانملإو نويذوبلا قرع نآأو « رزاجملا

 ‹ ةبيرقلآ ةحلصملاب لصتت ال « ةيئابر اًقالحأ  اًقح نيملسم اوناك نيح - نيملسملا قالحأ

 . . هللا عم قاثيلا كلذ ىح انإ . . ةليسولا رربت ةياغلا نأ ادبمب الو

 نم الو « دلب ىلإ دلب نم نولقعي نيح نيملسملا قالحنأ ريغتت نكت ل كلذ لجأ نمو
 ‹ رحلآلا دلبلا ف هنودبعي ىذلا هللا وه مهدالب یف هنودبعی یذلا هللا نل ۽ خانم ىلإ خانم

 . . هتامازتلا یه هتامازتلاو « هقاثیم وه هقایمو

 نم مهيمح نأ هيلع اوطرتشأ اهله نم ةيزحلا ذحأو « ماشلا حإرجلا نب ةديبع وبأ حتف ال

 مهلك !وناك نإو بهذملا فالتخا ببسب مهتلماعم نوئيسب اوناك مہعأل ؛ ( كيلوثاكلا) مورلا

 عمس مث . ةيزجلا ذعأ لباقم مورلا نم مهتيأمحمب دهعتو طرشلا ةديبع وبآ لبقف . ىراصن

 لاقو ماشلا لهآ ىلإ ةيزجلا درف . نيملسملا نم ماشلا دادرتسال ارج اًشيج زهجي لقره نأ

 كلذ ىلع ردقن أل انإو « انل زهجي ام متعمس دقو « مكيمحن نأ انيلع متطرتشا دقل : م

 لهآ داعف . . هللا رصنو ! مهيلع هللا انرصت نإ طرشلا ىلع مكل نحتو ( مكتياح ىلع ىآ)

 اپ فآرأ - اننيد ىلع متسلو - متنآ : نيملسملل !ولاقو ‹ ةيضار سوفت ةيزجلا نودؤي ماشلا

 . . مالسإلا ف مهتيبلاغ تلحد مث . . اننيد لهآ نم

 نيملسملا راجتلا تايقالخأ لالخ نم ( ايسينودنأ ىلإ ) دنهل ءارو ايف مالسإلا رشتناو

 هذه جرخ ىذلا نيدلا اويحآف « مالسإلا ةحايسو مالسإلا ةفاظلب مهعم اولماعت نيذلا

 ف اولخدف - بولقلا ىف اب انإو دلجلا نولي ال - ضايبلا ةعصاللا ءاضييلا جذأبلا
 . .مالسإلا

 - تناك اذكهو « هللا الإ هّلإ ال تایضتقمب یقیقحلا اهکسم تقو ةمألا تناك اذکه

 ابروآ تذحأ اهدمو « اهلك ةيرشبلل قيرطلا ريتت ةراضح ضرألا ىف رشدت . اهعايقالحأب

 . .” ضوهنلا تدارآ نح اهتضپخ زفاوح
 ىلإ ةيلهاجلا ودبتو « هللا الإ هّلإ ال تايقالحخأ نم فص - كبر محر ام الإ مويلا اهتكلو

 ! قالما ةيلاع ةمآ اهبناج

 . . ةقيقلا ف مالسإلا تايقالحآ ىح ۔ لكشلا ثيح نم ۔ابروآ تایقالحآ نإ

 . غلا الإ هلا دال ۲ یرامفما یهتقلا * نع بلا ق یف ملکی
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 طاشتلاو دلا . . لمعلا ىف صالحإلا . . دعولا ىلع ةظفاحبملا . . ةنامألا . . قدصلا

 اهيعاري قالخأ مالسإلا ىف انآ قرافلاو . . ةفاظنلا . . ريغلا قوقح مارتحا . . ةرباثلاو

 لكل ةلماش مالسإلا ىف انأو ء ةحلصملل ىعأرت ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف ىهو « هلل سانلا

 امأ . ىعاتجالا لماعتلا ةرئاد ىف ةروصحع ةرصاعلا ةيلهاحلا ىف ىهو « ةايحلإا نيدايم

 ء هل قالخأ ال داصتقالإو . شغلاو عادخل او بذكلا اهيف حابيو « اض قالحخأ الف ةسايسلا

 ساتلا ءارغإو « نالعإلاب عادل او « ابرلا قيرط نع لطابلاب سائلا لاومآ لكأ هيف حابيف
 شفتنتلو « ررض وأ سانلل ةدئاف اهيف ناك ءاوس ةسدكملا عئاضبلا ََمَْل ؛ لئاسولا لكب

 . . خيراتلا ىف اه ليثم ال ىضوف سنحلا تاقالعو . مشوطبو نويلاسأرلا بويج

 !؟ قالحألا نم مويلا ةيمالسإلا ةمألا نيأ نكلو

 نيأ : لءاستن انكلو . . ةيئرجلا ةيعشلا ابروأ تايقالحأك تايقالحأ ىلإ وعدت ال اعنإ

 !؟ ةيقيقح وأ ةيرهظم . . ةيعقن ريغ وأ ةيعفن : اًقالطإ قالحألا نم ةيمالسإلا ةمألا

 !؟ ةيلهاج ةدر لوقنآ

 نيأ ! « تايقالخأ ١ امه تناك  ةرصاعملا ةيلهاخلا فكنع عدو - ةيبرعلا ةيلهاللا ىتح

 ! انتالماعتو انتاعمتج مويلا اهنم

 !قالحإ تإوذ اهبناج ىلإ تایلهاجلا تدب یتح « ةألا هذه اهتسكتنا ةسيئب ةسكن اهن

 ءهللا الإ هّلإ ال تايضتقم نم ءزج ىه قالحألا نأ ؟لوإ فرعتف درعت نآ الإ اه جالع الو

 ىف تامولعم تيقب نإ اهدحو ةفرعملا نإف « هللا الإ هّلإ ال تايقالحأ ىلع اهءانبأ ىبرت مث

 !؟ احلا عقاو ىف رحت الو مدقت ال -نهذلا لاد

 ىركفلا سضتقملا : اسماخ

 ئرابلا قلاخلا هللاب اًعيج اهتلصو « ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا نع صاح روصت ملسملل
 ۔ هتایلک ف فلت ۽ س ملسو هلص هللا یلص ۔ هلوسر ةثسو هللا باتک نم دمتسم 8 روصملا

 ىف فالتخا فالتحلالا اذه نع أشنيو « ةيلهاحلا روصت نع - هتايئزج ضعب ىف فلتخم دقو

 . ابعايضتقمو هللا الإ هلإ ال ءامت ةيمالسإلا ةوحسملا بجاو نع مداق لصف ىف مللكتتس ( )
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 .“" رومألا نم رثك فو . . « ميقلا 2 ىلإ ةرظنلا شو « ةايلأ جهنم ىو ؛ ريكفتلا ةقيرط
 لهأ ةنكاسم لجأ نم روصتلاو ريكفتلا ف برغلا ةقيرط ذاختا ىلإ ةوعدلا نزف كالذل

 ىف طارخنالاو « ةيتاذلا انناموقم نع للختلا ىلإ ةرعد ةقيقحلا ف ىه « ةلاظلا ةيرقلا
 : فلتخ قاطن ىلع نكي نإو ميدقلا رعاشلا لوقل اًقيفحت ١ ىرشبلا عيطقلا»

 !! دشرأ ةيرغ دشرت نإو «٠ تيوغ توغ نإ ةيزع نم الإ انآ لهو

 ؛ انقايح ىف ديدحلا برلا امه « ايجولونكتلا ةروث » وأ « ىم اعلا ماعلا ىأرلا ٠ حبصيو

 !" ہيدقلا ىبرعلا رعاشلا ةليبق نم الدب
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 فلدخت ال دق ناسنإلاو ةايلإو نوكلا بيكرت نع ةيفصولا ةيئزجا « تامولعملا » نإ
 ال قتاقل ا هذه لثم نأل « ةيئاه ةيملع قتاقح تحبصأ ىتم « رفاكلاو نمؤملل ةبسلاب
 اهدصر وه اهيف « ملعلا » رودو . . ىتاذلا ١ فقوملل * الو ةيتاذلا ةيورلل اهيف لحد

 . . نكمآ الك اه ٩ ماع نونأق # صالختساأ ةلوأحتو « اهليجستو

 نمؤم ا نيب يشك فلتخيو . . عضولإ فلتخي انهف « اهريسغتل « ملعلا » ىدصتي نيح امآ

 . . رفاكلاو

 . . حيضوتلل الاثم برضنو
 ادعام اهنزو لقثيو اهتفاثك دادزتف ةدوربلاب صلقتت داولا ميج نأ اًيملع هيلع قفتلا نم

 . . ىلعآ ىلإ وفطيو هتفاثك لقتو همجح دادزي دمجتلا ةجرد ىلإ لصي نح هنإف « ءال

 اتمؤم « رشبلا نم دحأ اهفصوو اهليجست ىف فلتخب الف ‹ ةرهاظلا هذه لجسي ملعلاو

 ةدوجوم ابنإ لب . - ناسنإلا فقرمب اه نأش ال ةيعوضوم ةيملع ةقيقح األ « ارغاك وأ ناك

 ! هاذ ناسنإلا قلع نأ لبق نم وحلا اذه لع

 يف ةدوجوملا رهاوظلا ىدحإ انآ ىلع ةرماظلا هذه ىلإ ىلهاجلا « ماعلا * رظني امنيب نكلو
 ديدحتلا هجو ىلع دحأ ملعي ال ىتلأ « ةعيبطلا ١ كلت ىلإ اهدر ىلع ديزي الو « ةعييطلا»

 تاموقلاو صثاصخلا : هثزجب [ هتاموقمر یمالسإلا روصتلا صثاصخ J بانك عوضولا اله ف لیصفعلاب ارقا ( 1{

 . بطق دیس
 . هيلإ ةراشإللا تقيس ( ۲ )

 . تاأيرطنلا نيبو ةيململا قئاقخا نيب اديج قیرشلا بب ( ۳ )
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 لاق مث قلخلا لع اہتردقل دح الو ءیش لک قلخت اہنإ نوراد اھنع لاق یتلاو ‹ یھ ام

 ظفح اًينابر ابدت اهیف یری ملسملا ماعلا نإف !  . . ءاوشع طبخ طبخت اہنإ كلذ دعب اهنع
 هنأل + ( لاخلا ةعيبطب تاطيحملاو رانألاو ) راحبلا هايم ىف ةيلا تانئاكلا نم هللا قلح ام

 هقيرط ىف لتقو « عاقلا ىلإ دمجلا طبه هنزو لقثيو ةدوربلاب صلقتي دارملا ةيقبك ءالا ناك ول
 ىلع وفطيو دمجلا ةلاح ىف ددمتي هللا هلعج نيح ام ء ةيحإ تانئاكلا نم هفداصي ام لك

 ! ءاتشلأ ةرتف ةليط ةي تانئاكلل اًلظفاح اًققس نّركي وهف ‹ حطسلا

 ! بولقلا یف ریئأتلا دعب امو . . نيترظنلا ںیہ ةیؤرلا قراف دعب امو
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 هللا اهدجوآ .. هللا قلخ نم تانثاك ملسملا روصت ف ناسنإلاو ةايلاو نوكلا

 : هتنیشمب « اهنینارق ١ و ‹ اهتئیه اهاطعأو « هتیشمب اہآش ربدو « هتتیشمب

 بر كلذ !؟ ادادنآ هل نولعجتو نيموي ىف ضزألا قلع ىذلاب نورفكتل مكنئأ لق

 ءاوس مأيآ ةعبرآ ىف اہتاوقآ اهيف ردقو اهيف كرابو « اهقوف نم ىساور اهيف لعجو . نيملاعلا

 اتلاق « امرك وأ اًوط اينئا ضرأللو اه لاقف ناخد ىهو ءاهسلا ىلإ ىوتسا مث . نيلئاسلل

 ءامسلا انيزو « اهرمآ ءابس لک یف یحوآو « نیمو ف تاومس عبس نهاضقف . نیعئاط انيتآ

 . "¢ ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذ « اًطفحو حيباصمب ايندلا

  قلاخ الب قلخ نوكلا نإ نولوقي نم ةلوق نع - هوجولا عيمج نم - ةيؤرلا هذه دعبأ ام

 ! « ىل » نأ جات الف ئاد دوجوم ىدبآ ىلزآ هنإ وآ ! ةفداصم دجو هنإ وأ

 لب !؟ ضرالاو تاومسلا اوقلخ مأ 1؟ نوقلاخلا مه مآ ؟ ءیش ریغ نم اوقلح مآ #

 . ٩ هک نونقویال

 رهظ ناسنإلإاو ‹ ةفداصم هقوف تدجو ةايلاو « ةفداصم دجو دق نوكلا نرکي نح

 امو ؟ دوجولا ف ءىش ىأب ناسنإللا كلذ طبري ىذلا اف . . ةفداصم ضرالا حطس ىلع

 دق وهو فده هتایخ نوکی فیکو ؟ ٩ میقلا * عاونآ نم عون یأب ۔ تاذلاب  هطبری یدذلا

 ۲ روطتلا ١ هباتك لالا ليپس ىلع ارقأو ۽ هعجارم سم عجرم یآ یف وراد ةيرظن عجار (۲) ۰( ۱
. 

 . ٣۳۔١۳ : روطلا ( £ ) . ۳۔۹ : تلصق( ۳ )
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 ىنعم امو ؟ « قالحخأ * ةياهنلإ ىف هل نوكي فيكو !؟ فده الو دصق الب لصألا ىف دجو
 !؟ هل فدهال نئاكل ةبسنلاب قالحألا

 قلاحلا وه هللا نأب نمؤي نم نيب ةرظنلا جئاتن فلتخت مكو < ةرظنلا فلتخ مك تيأرأ

 طبخ طبخ اأو ۰ ءىش لک تقلخ ٩ ةعيبطلا ١ نآب نمؤي نم نيبو ء روصملا ئرابلا

 ! ؟ءاوشع

 . ةايحلا جهنم ىف ءىش لک للمشي لئاه قرف هنإ

 هترصب سمطنتو « ةايخاو نوكلا ىلخو هقلخ يذلا قلاخأب ناسنإلا ةلص عطقنت نيح

 : اهنم لضأ هنآ الإ ‹ ةمتاسلا نيبو هنيب قرفلا ايف هقلح نم فدملا نع

 .'"  نولفاغلا مه كئلوأ . لضأ مه لب ماعنألاك كتلو #

 < عاتملا ىف ةبغر هسفن فو « هعم هعون نم نورخآو « ضرألا ىلع دجو دق هسفن دجيس

 نوحبصيف . . رثكأ عاتملا نم طسقب زوفي مهيأ نوعراصتيف « كلذك نيرحنآلا سوفن فو
 نع لختي نيح نأسنإلا امأ . رامدلا نم اهيمحتو اهتزيرغ ادب ماعنألا نكلو . ماعئألاك

 « طباضلا * دقفت اهمأل ‹ هيمحت الو هللضت اهعإف < ةزيرغلا ىوتسم ىلع شيعيو ايلعلا هميق
 . قالطنالا طبضي ىذلاإ
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 نم اهلك اأ بناج ىلإ « ناسنإلاو ةايلاو نوكلا نع ىرخأ ةقيقح نمؤملا سح ىف
 . . هللا لح

 . . هل ةحبسم « هلل ةدباع- رشہلا نم ًاًقيرف ادعام اهلك ابنإ

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو « ضرأالا ف نمو تاومسلا ف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ ل
 حس رب سائلا نم ريكو باودلإو . " # . . . باذعلا هيلع قح رثكو « سائلا نم رثكو باودلاو رجشلاو لابغاو

 . 4 مهحيبست نوهقفت ال نكلو هدمحب حبس الإ ءیش نم نإو *

 هتالص ملع دق لك « تاغاص ريطلاو ضرألاو تومسلا ف نم هل حبسي هللا نأ رت ل1

 . 0 « نولعفي اب میلع هللاو « هحیبستو

 . 1۸4: جلا( ۲ . 1۷4: فارعألا ( )

 . ٤١ : رولا( £ ) . ٤ : ءارسسإلا (۳)
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 ١.  لاصآلاو ودغلاب مالظو اًكركو اًعوط ضرألاو تاومسلا ف نم دجسي هلو $
 ةيلا تانئاكلا ىلإو « ةيوايس مارجأ درج هنآ ىلع نوكلا ىلإ رظنلا نيب سحملا ف قرقو

 ىلإ هحوتلا وه اًعيج اهطبري اًطابر اهديب نأب روعشلا نيبو « ةايلا نم عإونأ درج انآ ىلع
 . . هحسيبستو هللا

 لاج حسفت ىرحألاو « ساوحلا هكردت ام طيح ىف ناسنإلا رصحت نيترظنلا ىدحإ
 عستتف . . هکردت ال امو ساوحلا هکردت امو « یری ال امو یری ام لمشتف همامأ « ةيؤرلا#
 ‹ هاذ ىرشبلا عوتلا دارفآ تاقالع لع كلذ سكعنيو « هتاماتها عستتو «هقافأ

 . . ٤ تايونعملا ۲ كلذك لمشتل « عستت امنإ تایدالا 3 ف رصحنت الف
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 ىتلا بولقلا ف ريثأتلا ليلق لزي مل هنكلو « ثيدحلا ملعلا هل ضرعت . . ثلاث رمو

 . . اهتاروصت لك تدسفأف ء ةرصاعملا ةيلهاحلا اهتنبت ىتلا ةيسح-ا ةيداملا ةرظنلا ابتدلص,

 « ملعلا د ناك ايك « یکیناکیم * ماظن درج سیل نوکلا طبری یذلا قیقدلا ماظتلا نإ

 . . هيلإ رظني
 . . ايبدت هءارو نإ

 . . تاذلاب ناسنإلاب ةلص وذ ريبدتلا اذه نإو

 نيبو اهثيب ةفاسملاو « سمشلا مامأ اترود وأ اهسفت لوح ابنارود ءاوس < ضرألا ةكرحف
 هايلا عيزوتو < ا طيحملا ىوجلا فالغلا بيكرتو « رمقلا نيبو اهنيب ةفاسملاو « سمشلا

 ءوض ف نيجسكألا زارفإ ىف تابتلا رودو « اهوج ىف نوبركلا ةرودو « ةسيايلا ححطس ىلع
 ةايح مثالتل ‹ ةقدلا ىف ةياغ ةقيقد ريداقمب « ةبوسع » اهلك .. خلا . . خلا . . راهتلا

 ! ناستإلا

 تثدحل نوزوألا ةحتف عاستأ رذني اك صقنلاب وأ « ةدايزلاب اهنم ةبسن ىأ تلتحلا ولو
 ! ضرألا ىلع ناسنإلا ةايل ةبسلاب ةرمدم جئاتن كلذ ءارج نم

 لجأ نم هلمكأب ىنوك ماظن ريخست ىف هریبدتو هللا لضفب ساسحإلا نيب قرافلا دعبآ ام

 ) ١ فعرلا( :۵ .
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 طبخ ىربج ةعيبطلا * لمع ىف ءىش لك نأب نظلا نيبو « ضزألا ىلع ناسنإلا ةايح ريسيت
 ! ءاوشع

 مكلعلو « هلضق نم اوغتبتلو « هرمأب هيف كلفلا ىرجتل رحبلا مكل رخس ىذلا هللا
 موقل تايآل كلذ ىف نإ . هنم اًعيج ضزألا ف امو تاومسلا ىف ام مكل رخسو . نورکشت

 ىنوكلا ماظنلا نيب عئارلا قسانتلا اذه ىلع لد ىذلا وه هاذ ملعلا نإ نم مغرلا ىلعو

 : اهطافقأ بولق ىلع لأز اف « ناسنإإلا ةايح تابلطتمو
 موق نع رذنلاو تايآلا ىنغت امو . ضزرألاو تاومسلا ىف اذام اورظنا لق

 . %7! ؟نونمۆيال

HH * 
 . . هميدقت ةقيرط ىف اقرف كانه نكلو . . ملعلا وه ملعحلا
 . . + ةتحبلا مولعلا 3 ىمسي ايف كلذ

 ماعلاإو . . ةيملعلا قتاقحلا نم رثكأ اهيف تايرظنلاف < ةتحبلا مولعلا * هذه ىتحو
 نم هتنميهو هريبدت جرختو « قلخلا رمأ نم هللا ةئيشم جرحت ةيرظن لك ءادتبا ضفري ملسملا

 . ةيملعلا رهأوظلأ ريسفت
 ‹ قافآلا هب تراط ولو « ملسملا دنع ًلوبقم « ملعلا » مساب لاقي ام لك سيلف مث نمو

 ‹ اًيملع اصرف نوكت نأ ىلع ةقيقخلا ىف دزت مل ىتلا نوراد ةيرظنك نونطتطملا هب نطنطو

 ارخأتم اهضفري نم ربتعإو « ضرألا ءاجرأ تألم ىتح تارتفلا نم ةرتف ىف تجار اهنكلو
 ىطعتو ةيساسألا اهتركف بذكت ةديدج ٩ ةيملع تايرظن * مويلا ترهظ ىتح . . ًااهاج
 . . "4 ناسنإلا ١ روهظل ةديدج تاربسفت

 . . ريثكب حسوأ ةقشلاف ؟“ « ةيناسنإلا مولعلا  ىمسي امل ةبسنلاب امأ

 ) ١( 1ةا : 1-1۴ .  ) سوي( :1 .

 سضايرئاب جيلخ ا ودل ىبرعلا ةيبرتلا بتكم ةمجرت ىاکوہ سیروم فيلات « ناسنإلا لص ام  باتک عجار ( ۳)
 یه 7

 اهب درصقملا سيلف ء ةيبرغلا ةعيرطلا لع ٠ ةيئاسنإلا مولعلا د حالطصأ !ومدختسي نأ ءادعبا نيملسملل زوجي ال ( ٤
 ناسئإلا نم اهيق ملعلا لخوي ىتلا مولعلا وه دوصقلا اين « ناسنإلاب ةقلعتملا مولعلا + یہروالا حلطصلا یف
 . 1 أ هللأ نم سيو
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 . . هتايح تاموقم ف هیآرو « هسفن ىلإ ناسنإلا ةرظن ىلع دمتعت مولع اهلك اهخإ

 لإ ةيناويحأ ا ةينيورادلا ةرظنلاب هلك رثأتم برخلا ىف ايلاح “ ةيناسنإلا مولعلا » ىمسي امو
 ايفارغح ماو داصتقالاو باللاو خيراتلإو سفنلا ملعو ةيبرتلا مولع هنم ءاوس « ناسنإللا

 . . ةيرشبلا

 اهعرظن ىف ةينيوراد ةدعاق تاذ طقف تسيل ىهف . . ةجودزم مولعلا كلت ىف ةلكشملاو

 ثحبلا مدقت عم - تحبصأ اأ كلذ بناج ىلإ نومعزي اہباحصأ نكلو « ناسنإلا ىلإ

 أ ءاوسب ءاوس ةتحبلا مولعلا ىف ثدحم اك اهجشاتتب ميلستلا بجي ء ةتحب امولع - ىملعلا
 ةيسفنلا ثاحبالاو < داصتقالا ملعل ةبسلاب ةصاخ ةفصب ةحيصلا هذه دتشتو

 . . مولعلا ةيقبل ةبسنلاب كلذ نم فحخأ تناك نإو . . ةيوبرتلاو

 - ةنسلاو باتكلا نم هدمتسي ىذلا ىركفلا جهنلا ىضتقمب - لاح ىأ ىلع ملسملإو
 أم رابتعأ ضفريو ٠ ناسنإلا ىلإ ةيناويمسا ةينيورادلا ةرظنلا ضفري : نيرابتعالا اك ضفري
 ‹ ةتحب اًمولع خلا . . خيراتلاو ةيبرتلاو سفنلا ملعو داصتقالا ىف ةيبرخلا ثاحببألا هجتنت

 ! لدل ا لمعت ال ةيثان اهجتاتن

 . . داصتقالا ملع نم اًطيسب الاثم ذحخ
 ىه ةيداصتقالا ةلكشملا نأ : ةركنم ةلوقب ىبرغلا داصتقالا ملع ىف لوألا سردلا أدبي

 !! ةردنلأ ةلكشم

 مهر“ 4 . . اماوقآ اهيف ردقو اهيف كرابو :  ضرألا نع لوقي هللا ! هللا ناحبس
 ! ةردنلا ةلكشم ىه ةلكشملا نإ نولوقي

 عتمتسي نآ ديري ىذلا ىلهاجلا ناسنإلا 1 ناسنإلا ةلكشم ىه ةلكشملا نإ . . اوبلكو

 ودبتف ‹ فيعضلا هنم ىوقلا دبعتسيو « ىنابرلا عيرشتلا ضفري ىذلاو « دح .ريغب
 ‹ ىوتسملاأ تحت سادلا نم ريثك شيعيو . . نولتاقتيف . . رشبلا ةجاح نم لقأ تاوقألا

 ‹ مهتأوقأو نيفعضتسملا دهج كلهتستو « رجافلا فرتلا ىوتسم ىلع شيعت ةليلق ةئف نأل
 . . ضعبو اهضعب ةفلتخملا لودلا نيب وأ ء ةدح اولا ةلودلأ ىف ءاوس

 ناسئإلا بيذبت ةرورض ىه الإ و . . تاوقألا ةردن تسيل ةيقيقحلا ةيداصتقالا ةلكشملاو

 تلصف :١۹ ,
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 ‹ رحلآلا مويلاو هللاب نمؤي ىتح كلذ عنصي نلو . . هللا ىضري ايب هللا قزر عم لماعتيل

 ! نایإلا اذه ساس لع هتایح رومآ بتریو
 نرقلا ىف وأ « ۲٠٠٠١ ةنس ىناكسلا راجفنالا راطحلأ نم هب نوجياصتي ام رخآ الاثم ذخو

 ! نیرشعلاو یداخلا
 مويلا ىتح راحبلا تاريخ نم لغتسا ام نإ : لوقي . . ةتاذ تحبلا ملعلا . . ملعلاو

 فاعضأل عستت اهئامو اهسبايب ضرألا نإو « اهنم جرختسي نأ نكمي ام رشع ىلع ديزيال
 ةثيبخ تاحيص ىه اهنإ . . اهالغتسا نونسجب نيح ؛ مويلآ اهنونكسي نيذلا رشبلا دادعأ

 ىف هح ازي ال ىكل « ديازتلا هلسن ديدحشب نوللا لجرلا بلاطيل ٠ ضيا لجرلا اهقلطي

 نيح اهعايض مويلأ ىشخب ىتلاو « نوللا لجرلا نم ةلفغ ىف اهسلتحخا ىتلا ةرجافلا هتعتم

 . . هتاردقم نع هدي عفرب هبلاطيو « هتاوقأ بلس نم ىلع ديازتملا لسنلا وذ نوللا لجرلا روثي

 ! تاعماجلا ف سردتو ۰ ۲ یعوضولا ملعلا ١ لكش ةثيبخ ا ةحيصلا ذحنأتو
 . . سفنلا ملع نم الاثم ذخو

 نولصي ىتلا جئاتنلاف مث نمو . . « نييبيرجت » اوحبصأ مهن مويلا سفنلا ءاملع ىعدي

 . . ةتحبلا مولعلا ذخؤت ايك ميلستلاب ذخؤت ٩ ةيعوضوم » 4 ةيملع » جئاتن اهيلإ
 . . ٩ ةيملع » تاضارتعإ ةثالث كلذ مامآ ملسملا ركفملا عضيو

 ءارجإو « لمعمل ا اهاخدإ نكمي ىتلاإ ىه يسشلا نايكلا رسانع ىأ : لوألا سضارتعالا

 ¢ ةيونعملا رومألا ىه مأ ۽ ةيسلا نم ةبيرقلا وأ « ةيسحلا رومألا ىهأ ؟ اهيلع براجتلا

 ؟ ناسلإلا ىف ام نمثأ ىهو « ميقلا ملاعو

 نم هيلع هيرجي نأ ىبيرجتلا لمعمل ا عيطتسي ىذلا ام . . نمآ مث احلم ناك اًتاسنإ ذح

 ف رثؤب فيكو ‹ سفنلا لحاد ىف متي فيكو « ناييإلا ةقيقح صلختسيل ؛ براجتلا
 !؟ تافرصتلاإو راكفألاو رعاشملا

 ةصوحفملا ةديعلا نوكت نأ « ةيملعلا » ةبرجتلا ىف هب ملسملا نم هنإ : ىنالا ضارتعالا

 اذه ققحتي لهف . هلك عونلا لع اهنم ةصلختسملا جئاتنلا ميمعت نكمي ىتح « عونلل ةلثم

 . سفنلا ملع براہ یف
 أ « ةيملع ١ فادهأل ةدوصقم « ةنيعلا رايتخا ىف ةيئاوشع نم ثدحي ام نآلا كنع عدو

 لهف ؟ ضرألا حطس لع مويلا شيعي ىذلا ليجلا اذه نم سيلأ ؟ انتانیع راتخن نیأ نمف
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 ىرشہلا عونلا لثمي - هتايقالخأو هرعاشمو هراكفأو هتاهجوتو هميقو هتاماعهأ ف ليجلا اذه

 ةلاص هيلع ةارجملا براجتلا نم ةصلخمتسملا جئاتنلا نوكت ىتح « اهلك لايجألا لالخ هلك

 !؟ اهساسأ ىلع « ناسنإال ١ ىسفئلا نايكلا ريسفتو « هلك ىرشبلا عونلا ىلع اهقالطإل

 نأ نكمي اًيرشب اًعقاو اوسيلأ ؟ مهيلع هللا ناوضر اثم - ةباحصلا ليج ىف موق امو
 !؟ اهثافصو اهتعفر ةلاح ىق ةيناسنإلا سفنلا نع « تامولعم 3 هتم صلختست

 اذاهلف ‹ نومعزي امك اًثحب الع حبصأ دق سفتلا ملع ناك اذإ هنآ : ثلاثلا ضارتعالاو
 سفن فو . . ةدحاولا ةيلمعملا ةبرجتلا ريسفت ىف ةفلتخملا سفنلا ملع سرادم فلتخت

 !؟ لیلا

 نم ةصلختسملا جئاتثلا دعبأ امو « احب الع نوكي نأ نع سفنلا ملع دعبأ ام 1 الك

 . . هلماکتو هطبارتو هلومش یف یسفنلا نایکلل الماش یسفت یطعت نآ نع ةيلاخلا هب راجت
 .- خيرأتلا ملع لحخو

 قيقحتل ةحاتملا رداصلا ثدحت اذإ خرؤمو خرؤم نيب ام قفتت دق ةيخيراتلا عئاقولا نإ

 . . اهتقاو تاجرد ف رظنلا ثاهجو تقتلاو ةعقاولا

 كلذ نم مهألا اإ ‹ بسحف مئاقولا ريرحت سيل خيراتلا ةسارد ىف مهلا نكلو

 ىلإ ابترظن بسحب اهديب ايف جهانلا فلتخ انهو . اهيلع مكحلا رادصإ مث ءاهريسفت
 لماوعلا ام ؟ ضزألا ف هرود ام ؟ هتاقاط دودح ام ؟ هنیوکت ام ؟ وهام . . « ناسنإلا»

 ؟ هتايح ىف ةيراجلا ننسلا ام ؟ هيلع ةعقإولا طوخضلا نم هفقوم ام ؟ هيف ةرثؤملا

 نوكيو « هلوسر ةنسو هللا باتك نم دمتسملا « صاخلا هجهنمب ملسملا خرؤملا زربي انهو

 هريياعم بسح ىرشبلاإ زاجنڑلل صاخلا هميوقتو « ثادحألل صاخلا هريسفت هل

 ىف اهئایسأب ءایشألا یمسی نآ نیحرؤملا نم هريغ نيبو هنیب فالحل ا لقآ سیلو . .؟ةصاخلا

 ىعالسإلا ريسفتلا فرع ىف وه تايلهاج هنإ ةنع هللا لاق اف « ىمالسإلا حلطصملا

 « لاح ىأ ىلع ٩ ةيلهاج تاراضح » ىهف « تاراضح » تیمس نإو « تایلهاج خیراعلل
 ةيلهاطإو « ةينامورلا ةيلهاجلإو « ةينوعرفلا ةيلهاجلإ : ملسملا خرؤملا لوقي مث نمو

 نوكي الو خلا . . ةيذوبلا ةيلهاحلاو « ةيكودنملا ةيلهاخ إو « ةيسرافلا ةيلهاحملاو « ةيقيرغإلا

 ١ ( تحش نإ ارقا ١ ىمالسإلا ريسشتلا لوح للتاريح  .
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 ميوقتل لوألا رايعلا وه هدحو ىملعلا الو هدحو ىيرحلا الو < هدحو ىدالا زاجنإلا

 ءالؤه ىلع مدقم رايعم كانه نوكي انإ . . < تاراضحلا ١ كلت لك ىف ناسنإلا تازاجنإ

 : اهلجأ نم قلح ىتلا هدوجو ةياغ ناسنإلا ىدأ له : اًعيج

 . 4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلح امو
 . بدآلا ذخو

 دمتسي « ىنفلاو ىبدألا جاتنإلا ميوقت فو « ريبعتلا ىف اًصاح اًجهنم ملسملل نإ
 . ةيمالسإلا ميقلاب مرتليو < ناسنإلاو ةايحللاو نوكلل ىمالسإلا روصتلا نم هرصانع

 ‹ قالطإلا لع ءىشب مزتلت ال ىتلا ميوقتلا جهانمو ريبعتلا جهانم نم هريغ نع زيمتيو
 أف ءاشام - تاراعشلا هذه تحت  فستو « ةايحلل ةايلإو ء نقلل نقلا لوقت ىيتلاو

 . .فافسالا
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 . . تاراشإ ىه انإ . . لصفملا ثيدحلل ةلاجعلا هذه عستت ال

 اهلك رومألا هذه لاصتا يه . . اهنيعب ةطقن ىلع زيكرتلا وه تأراشإلا هذه نم دصقلاو

 . . هللا الإ هّلإ الب

 طلتخب ال « نيعم جهنمب ركفي ملسملا لعجج « هللا الإ هّلإ الل اًيركف ىضتقم كانه نإ

 قلعتي ايف « هريغ راكفأ عم هريكفت تايئزج ضعب تقتلا نإو « لاجل ا ريكفتلا جهانمب
 اهيطعيو « ةصاخلا هتقيرطب اموانتي ملسملا نكلو « ةيلمعملا براجتلاو ةيملعلا قئاقحلاب
 . . ةنسلإو باتكلا تاررقم نم دمتسملا اهريسفت

 ء هنع هروصتن ىذلا روصتلا ىلع اًساسأ دمتعتو . . ٩ ناسنإلاب * لصتت ىتلا مولعلا امأ

 ىف ناسنإلا نع ةروكذملا ىربكلا قثاقحلا نم دمتسملا « صاحلا هروصتب اهيف درغلي ملسملاف

 وأ نم اتاسنإ اشن هنأو . هللا حور نم ةخفنو ضزألإ نيط نم ةضبق هنأ : هللا باعك

 هأشنأ ىتلا ةمهملل حلصت ىتلا بهأولا بهو هنآو . روطت مث اناويح طق نكي ملو «ةظحخ

 هلو « أًدحاو اًقيرط ال نيقيرط هل نو « ةيرح-او ةدارإلإو ىعولا اهمهآو « اهلجأ نم هللا

 . 21: تاأيراللا ( ) ١

 . هللا الإ هّلإ الل ١ ىریپععلا ىضحقلا ١ نع ةيلات ةرقف ف ثدحتتس ( ۲ )
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 ايازلا ىه ىهو .. نيقيرطلا دحأ رايتخا ىلع ةردقلإو ٠ نيقيرطلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا

 : اويا ملاع نع هزيت ىتلاو « نآسنأإلا اهب درفت یتلا
 ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف . نيط نم اًرشب قلاخ ىنإ ةكثالملل كبر لاق ذإ

 . () چ نیدجاس هل اوعقف

 ." # ةفيلخ ضرألا ف لعاج ىنإ ةكثالملل كبر لاق ذإو 8
 . 4 اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه
 . (  نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو
 . 4 اهلك ءامسآلا مدآ ملعو

 نم باح دقو « اهاكز نم حلفأ دق ۽ اهاوقتو اهروجف اهمحأف « اهاوس امو سفو #
 , ۳ هک اهاسد

 . " # بصب اًعيمس هاتلعجف هيلتبن جاشمأ ةفطن نم ناسنإلا انقلح انإ

¥ #F# # 

 ثحابلاو ملسملا بيدألإو ملسملا ماعلاو ملسملا ركفملا انيدل نوكتي ىركفلا جهنلا اذه

 تناك نيح ةظوحلم ةفاككب ةيمالسإلا ةمألا ىف نيدوجوم اًعيج ءالؤه ناك دقو . . ملسملا

 . .بهذت تداک یتح مهتفاثک تلق اھنید نع تلف الف . . اهنيدب ةكسمتسم ةمألا هذه

 ةرورضب لوقي هرشم خسمب ةحأسلا تع طغضلا تحت قاحسنالاو ىركفلا وزخلا ةرتف فو

 نودصقي) قاقثلا لدابتلا ةرورضو ( 1 ةبرخلا نودصشي ) ةيلاعلا ةراضح ا ىلع ١ حاتفنالا 3

 ةنكاسم ةرورضو ( ! دحأ عم هنولدابتي ىتاذ ءىش مهدنع سيلف ء برغلا نم ذحألا

 لك ىف ابرو دیلقت نودصقي ) « ایجولونکتلا ةروث * اهتعنص ىتلاإ ةدحاولا ةيرقلا باحصأ
 . ( | ءىش

 نكلو « ةبولطم ةنكاسلاو ةشياعلاو « بولطم ىفاقثلا لدابتلاو ٠ بولطم حاتفنالا نإ

 ركف ىف یمالسإلا جهنملا هعنصي ىذلا ريمتلاو « نمؤملا سفن ىف ناإلا اهئشدي ىتلا ةزعلاب
 . سولا
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 هيلإ جاتت ىذلاو . ضزألا ةحاس المي دوجوم « ىداحلإلا ملعلإو « دحلملا ماعلا نإ

 ةيرشبلا جاتحت امنإ . ءاملعلا كنلوأ الو ملعلا كلذ نم اًديزم سيل رامدلا نم وجدت ةيرشبلا

 ىذلاو « ىمالسإلا جهنملا هثشني ىذلا وه اذهو . . نمؤملا ماعلا ىلإو ‹ ىناييإلا ملعلا ىلإ
 . . هللا الإ هّلإ الل « ىركفلا ىضتقلا ١ اته هاتيمس

 ىف ةلاعلا ةمألا ىه تناك لب « ةلاع ةمآ اًح تناك موب - ةيمالسإلا ةمألا تناك دقل

 ثحبلا ف ىبيرجتلا جهنلا تملعتو « مولعلا نم يثك ابروأ تملعت اهنمو « ضزألا

 ملاعو بيغلا ملاعب ناميإلا : اهتيرم هذهو . . بيخلاب نمؤت ةمآ اثاد تناك اهنكلو . ىملعلا

 . . مادص الو ضقانت الب « دحإو نآ ىف ةداهشلا

 یراضحخلا سضتقملا : اشداس

 ىف ءاوس <« اهراهدزا تقو ىف ةيمالسإلا ةمأالا امعأشنأ ىتلا ةراضحلا نع دك ثدحتن

 امو « اهربغ نع هب تدرفت امو « اهايازم ددعنو « سلدنألا ىف ةصاأحو « برغملا وأ قرشملا

 . . ابروأ ةضهع ىف هب اورثآ امو « هثادآ یف نوملسملا عرب امو « اهربغ عم هيف تقالت

 ةمألا نإف <« كلذ ىف نوقداص نحنو « مالسإلا جات نم هنأ ىلع هلك كلذ نع ثدحتن

 تیراص مث ۽ ةراضحللا نوش ف رکذت ةكراشم اهمالسإ لبق امه نكت م مالسإلا تلمح ىتلا

 . . ضزألا ف ةراضحلا رداصم نم اردصم اهمالسإ دعب

 . باتك نم رثكأ ىف هيلإ ترشآ یذلا ینعملا اذه سیل انه هہزربآ نإ دیرأ یذلا نکلو

 موقت اًيعوطت اًرمأ نكي ل ىراضح جاتنإ نم ةملسمل ا ةمألا نم ثدح ام نإ لوق نأ ديرآ اينإ

 مزتلت « هللا الإ هّلإ ال تايضتقم نم ىضتقم ناك انإ ٠ تءاش نإ هکرتتو تءاش نإ ةمألا هب

 لحسإ ءادأ ىف ةرصقم نوكت هپ مقت م نإ اہل ‹ هب مقت مل اذإ مالتو <« هثادأب ةيمالسإلا ةمألا

 . . هللا الإ هّلإ ال تايضتقم اهيلع لزني وهو اهب هللا اهفلك ىتلا فيلاكتلا

 م اذإ ةمألا مثأت ىتلا « ةيافكلا ضورف ىلإ راشأ نيح ىنعملا اذه لإ ىلازغلا راشأ دقلو
 . . أه مايقلا نسج نم اهب ماق نإ مئإلا اھنع طقسیو « اهٹانبآ نم دحأ اہب مقي

 نإو « ةألا ىلع ةضورفملا ةيافكلا ضورف نم - ريدقت لقأ ىلع وه ىراضحلا جاتنإلا

+4 



 دهشي ناسنإ لک اہب موقی نآ مزلی یتلا ‹ نیعلا ضورف نم یھ هتایئزج ضعب نآ یرآ تنک

 . . هللا الز هّلإ ال نآ

 . هللا الإ هلإ ال تايضتقم نم اًءرج راص فیکو « فيلکتلا تأ نیآ نم رظننلو
 .  ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكثالملل كبر لاق ذإو $
 . 4 اهبف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وهل

 . " 4 هئم اًعيج ضزألا ىف امو تاومسلا ف ام مک رخسو
 اوغعبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو « ليللا ةيآ انوحمف « نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو ل

 . ١ & باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو « مكبر نم ًالضف
 هيلإو « هقزر نم اولكو « اهبكانم ىف اوسشماق الولذ سرألا مكل لعج ىذلا وه »

 . ي روشنلا

 ىف ةفيلخ هللا هلعج ىذلا « ٤ ناسنإلا » ىلإ ةهجوم - ةينمض وآ ةحيرص - فيلاكت اهلك
 ةرايع اهزربأو . . اهلجأ نم ناسنإلا قلخ ىتلأ ةفالحلإ ماهم نم اهلكو . . ضإألا

 . . ضرألإ

 نم !۶زجو « ضرألا ىف ةفيلخ هللا هلعج ىذلأ « ةماع ناسنإلل اًقيلكت اذه ناك اذإف

 « ٩ دشأرلا ةفيلغلا كش الو هنإ ؟ فيلكتلاب موقي نأ سانلا ىلوآ نمف ٠ ضرألا ىف هماهم
 . . هللا دنع نم ءاج ايب مزتلملا « هللاب نمؤملا

 هب موقي اذهف < ضرألا ةرامعب موشي نأ طقف سيل « نمؤم ا ناسنإلا مازتلا ف مهلا نكلو

 - تاذلاب اهو . . ینابرلا جهنلا یضنقمب ضزرألا ةراعب موقي نآ نكلو « كلذك رفاكلا

 . . هللا الإ هّلإ الل ىراضحلا ىضتقملا وه

# # ¥ 

 . تأذلاب یراضحلا جاتنإلا . . جاتنإلا ىلإ هترطغب عوفدم ناسنإلا نإ

 كلذتو « ضرألا ىف هلوح نم اهدجي ىتلا ةماخلا ةداملا « عينصت » ىف ةبغرلا ىلع روطفم هنإ
 اهمدختسا نإو « اهاح ىلع تاماخلا وانتي ىذلا ناويملا نع ا درفت یتلا هایازم یدحإ
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 هنکلو ؛ نيعم قسن ىلع اهبتریو اهعّججب وهف رویطلا عاصت اہک شع وآ ‹ نکسم لمع یف

 قرطلاو بحسلاو رهصلاب اوي ذإ < ناسنإلا اهب عنصي اك ةماخلا اهتسيبط ريغيإال

 ىفكي هدحو اذه ناك دقو . . ةديدج ةلاح ىلإ ىلصألا اهاح نم ةيئايميكلا تالعافعلاو

 انإ « روطتلا » ةجيتن ثدحم ال رمألا اذهف . . ناسنإلل ىناويحلا هريسفت ىف نوراد ىلع درلل

 . « ناسنإلا » نایک یف ةرطف وه

 ىلع كلذك روطفم لب «٠ بسحف تاماخلا عينصت ىف ةيغرلا ىلع اروطفم سيل هنإ مث

 ةجرد وأ لامكلا ةجرد ىلإ اهب لوصولإو « هتاعونصمل رمتسملا « نيسحتلا » ىف ةبغرلا

 . .لاملإ

 . ناويحلا نع ابب درفت ىتلأ ناسنإلا ايإزم نم اهلك ليمجتلاو نيسحتلاو عيئصتلاو

 . ٩ ةراضلإ * تاموقم نم اهلكو

 . . ريدقت لقأ ىلع هدحو اذه سيل وأ « اذه سيل ةراضحلل ىقيقحخلا رايعملا نكلو

 درف هيف لضافتيو « ناسنإال بسحب دهج ليمجتلاو نيسحتلاو عينصتلا ىف ةعاربلا نإ

 ىلع مكحلل ىفكي ال هدحو هثكلو .. ةمأ نع ةمآو « ةعاج نع ةعاجو <« درف نع

 . .زاجنأإلا
 بسر نم نأ ىنعمب ۲ بوسر ةدام 3 ىمست ةدام ميلعتلا جهانم ىف : بيرشتلل لوقن

 ىف ىهو ) ىرحلألا داوملا عيمج ىف ةيئاهنلا ةجردلا ىلع لصح ولو اًسجان ربتعي ال اهيف
 نكلو « اهنم لك ف حاجنلا نم دبال ىرخأ دإومو ( بلاغلا ىف ةيبرعلا ةغللا ةدام انجهانم
 ةدالاإ كلت ف رأبتحلالا ةداعإب بلاطلا هضوعي نأ نكمي « اًيئزج اًيوسر ربتعي ًاهيف بوسرلا

 . ° بوسرلا ةدام 3 ىف بسر نمك اهلك داولا ديعي الو « اهدحو

 ماقام لك ناك له : لاؤسلا اذه ىلع درلا ىه ىراضحلا زاجنإلا ىف « بوسرلا ةدام »و

 مآ ۽ اه اًققع « ىناسنإلا دوجولا ةياغ عم اًيشمتم ليمجتو نيسحتو عيئصت نم ناسنإلا هب

 ؟ اهقيقت نع اًقوعم « ةياغلا هله اًسكاعم ناک

 . ." تاراضحا هب موقت ىذا « قحا رايعلا وه اذه

 . ٩ ةيناسنإلا سفئلا ف تأسارد * باتك تشش نإ مجار ( ۹ )

 . ١ ىرشبلا زاجسإلآ رایعم 2 لصف یف ۽ ؟خيرأقلل ىمالسإلا ريسفتلا لوح ١ باك ف عوضوملا أله نع تثدحت ( ۲ )



 ؟ هللا الإ هّلإ الل یراضخ ا یضتقلا ىف هناکم نیأف
 . ةرثك ةلادلا تايآلإ تناك نإو « ةلالدلل انيفكت هللا باحك ىف ةدحاو ةيآ

 هيلإو « هقزر نم إولكو اهبكانم ف اوشماق الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه
 ,  روشنلا

 لصتي اب هللا قزر نم لكألاو ضرألا بكانم ىف ىشلا ضرعم ف -انه روشنلا ركذ نإ
 وهو ملسملا ناسنإلا هب مزتلي ىذلا « جهنلاب » ريكذتقلل وه « ءازجو باسح نم روشنلاب
 مازتلالا وه . . ىنابرلا جهنملا وه . . قزرلا بلط ىف ىعسيو ضرألا بكانم ف یشمي
 ىضتقم وهو . . هللا دنع نم ءاج ايب مازتلالا ىأ . . حابملا ريغو حابملاو « مارحلاو لال اب
 : هللا الإ هلإ ل

 هللا نسحأ ايك نسحأو « ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرحلآلا رادلا هللإ كاتآ [يف غتبإو
 .'" ¢ نيدسفملا بحب ال هللا نإ ٠ ضزألا ىف داسفلا غبت الو ٠ كيلإ

 ايب مارتلالاو « لّمجمو نشحيو عتصي « ضرألا بكانم ىف ىعسي ناسنإلاو ةرحآلا ركذ
 دنع نم ءاج ايب مازتلاو ‹ كيرش نود هدحو هلل ةدابع نم « ةرحنآلا ف ناسنإإلا ىجني
 . ةحيحصلا ٩ ةراضحلا  ئشنيو « ىناسنإلا دوجولا ةياغ ققحي ىذلا وه . . هللا

 حاجنلل اًبولطم اذه ناك نإو « ىدالا جاتنإلا ىف ةعاربلا درج تسيل ةراضشإ ١ نإ

 حيحصلا جهنملاب مازتلالا ريغ نم « اهدحو ةعاربلا هذه نكلو <« ضرألا ف نيكمتلاو

 . " ريبعتلا حص نإ « ةيلهاج ةراضح * ئيشنت اهنإ لق وأ « ةيقيقح ةراضح ئشنتال
 . هيف ام نمئأ قق الو « هلك هناك قع الو ناسنإلا نایک نم اًبناج ققحت ةراضح

 ! ةياهنلا ف هرمدتو

 ء ناسنإلا ىلع هب هللا معنأ امن وه « ىداملا لاجملا ىف ليمجتلاو نيسحتلاو عينصتلا نإ

 . . ميقلا ماع وه هيلع هب هللا ّم ام نمثأ نکلو . . قلحخ نمم ريثک ىلع هب هلضفو
 . ١ ( مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ . اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو

  رحخآلا مويلاب نایيإلاو ‹ دحاولا هللاب ناميإلا ةليصح ىه ىتلا - ىوقتلا هذه ريغبو

 . ۷١۷ : صصقلا ( ۲ ) . ٩9 . كلا 7

 . رضا لهآ لمع ىآ ىرخللإ حلطصملاب ةراضح-ا انذحأ اد حصي ۳ ١

 . ۳ : تارچسا ( £ )
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 ثداخا وه ايک ۔ ناسنولل ةكلهم یدالا بناجلا یف لیمجتلاو نسحستلاو عينصتلا حبصي

 نم ديزمو « تاوهشلا عم قالطنالا نم ديزمب ىرغي هنأل ؛ ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف مويلا

 : راجفلا ىلع هللا هتك ىذلأ رامدلا ثدحيف ؛ ىضزألا عاملا ىلع عارصلا

 مهانذخآ اوتوآ اب اوحرف اذإ یتح ‹ ءیش لک باوبآ مھیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف
 .؟ & نيلاعلا بر هلل دمحلأو < اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسلبم مه !ذإف ةتخب

 عجت تلا یہ . ینابرلا جهنملا یضتقمب ضرألا رعت یتلا یه نذإ ةيقيقحلا ةراضحلا
 ناسنإلا ذخأت ىتلا ىه . . ةدابعلاو لمعلا رمأ . حورلاو دسحلا رم . ةرحآلاو ايتدلا رمأ

 ماع یف هعادباب . هحور طاشنو هلقع طاشنو هدسج طاشنب « هتایوتعمو هتایسحب « هلک

 ىلع بدي . . ىلعألا هقفأ ىف « ناسئإلا ١ ةراضح ىه . . ميقلا ماع ىف هعافترإو ةدالا

 . ءامسلاب قلعم هبلقو « هيمدقي ضزألا

 . . اهجوأ ىف ةمألا تناك نيح ةيمالسإلا ةراضحلا كلذك تناك دقو

 دييعت . ندلا ءانب .. نوملسملا هضاح الإ رثتلا طاشنلا تالا نم لاج نم ام

 تاقاط نم سانلل هللا رس ام لالغتسا . اهليهاج فشكل ضزألا ىف ةحايسلا . قرطلا

 .ةنامألا . قدصلا . ىقلخلا بيذهتلا . ىملعلا مدقتلا .ريمعتلاو ءانبلا ىف ضإألاو ءامسلا

 . . ةميظع ةمأ شدت ىتلا لاصخلا لكو . . ةرباتلاو دلحاو دحلا

 نم هلايو .. عماجلا دجسملا وه « هئم نوقلطنيو « هيف سانلا عمجتي ىذلا اهزكرم نإ

 ! عماج
 ةيلهاجلا ىف ةنيدملا زكرم مويلأ وه امك نجاملا وهللا بعالم سيلو « قوسلا سيل هنإ

 . ةرصاعلأ

 مجأو .٠ مهنيد ملع نوقلتي هيفو « هبلإ نودبعتيو + مهبر هيف نوركذتي ىذلا ناكل هنإ

 نم ءادتبا نوقلطني مهنكلو . هللا قزر نع اًتحب « هلك مهموي ضرألا بكانم ىف نوشميل

 ةرحآالاب مهركذيف ‹ مبعالص اودؤيل « ةبراقتم تارتف ىلع هيلإ نودوعي مث « ناكم ا اذه

 كلذب نوققجيو « اهيعس اه نوعسيف « ةريصقلا ةيويثدلا مهتايح دعب اهيلإ نودئاع مه ىتلا
 : هللا رمأ
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 . € روشنلا هيلإو « هقزر نم اولكو اهبكانم ف اوشمأف . .

 . & اًوكشم مهيعس ناك كئلوأف نمؤم وهو اهيعس اه ىعسو ةرحآلا دارآ نمو #

 . . ضرألا بكانم ىف ىعسلا نع اوفكيو هيف اوثكميل ؛ هيلإ مهدشي م دجسملا نإ
 ةمزاللا ةقاطلاب هيف ودوزتيل ؛ دجسملا ىلإ عرجرلا نع مههلي ل ضرألا بكانم ىف ىعسلاو
 : ةايلا ةربسمل

 . " 4 ىوقتلا دازلا ررخ نإف « !ودوزتو
 تاجايتحأ لكب يفأو هنإ . . ةيمالسإلا ةنيدملا ق ىمالسإلا تيبلا ةرامع ىلإ رظناو

 طباورو ‹ ميرك ملسلاف . فويضلا لابقتسال اًتاكم هيف نإ - هتعس ردق ىلع لك - ملسملا

 ناكم هيفو . ماعطلا وانتو ةشيعملل ناكم هيفو . نوروازتيف سانلا نيب طبرت ةدواو ءاحإلا

 اًمرح » هيف نأ ةرصاعم ا ةيلهاحلا ةنيدملا تيب نيبو هنيب ىساسألا قرافلا نكلو . . تيبملل

 . . ةايحلل بولطملا ىمربلا نهطاشنب نمقي نهو تيبلا لهأ هيف ىبنجألا ىري ال « اًتوصم
 ايندلا ةايلا هيف ىقحلتو ؟ هللا اهضرف يتلا قالحآلاب « ةحلصملا * هيف ىقتلت لونم هتإ

 . .ةرحالاب

 . بادآ هلو

 . اهله ىلع اوملتو اوسناتست یتح مکتویب ریغ اًتویہ اولخدت ال اونمآ نیذلا اہیآ ای
 . مکل نذؤی یتح اهولخدت الف اًدحأ اهیف اودجت ل ناف . نورکذت مکلعل مکل ريح مکلذ

 مكيلع سيل . ميلع نولمعت اب هللاو « مكل یکزأ وه ‹ اوعجراف اومجرا مکل لیق نإو

 لق . نومتکت امو نودبت ام ملعی هللاو . مکل عاتم اهيف ةنوكسم ريغ اًتویب ولدت نآ حانج

 اب ربح هللا نإ « مم ىكزآ كلذ مهجورف اوظفيو « مهراصبأ نم اوضخي نينمؤملل

 نيدبي الو ‹ نهجورف نظفحيو « نهراصبا نم نضضغي تانمؤملل لقو . نوعنصي
 .“ ( . . . نہبریج ىلع نهرمخب نبرضیلو ‹ اهنم رهظ ام الإ نهتنیز

 أ نيد هنإو . . ةراضح اهو . . قالعأ اهإو . . بادآ اإ

# # «¥ 

 . . ةيمالسإلا ةنيدملا ىف « ةيراضخا * تاسسزملا ىلإ رظئاو

 . 1۹ : ءارسلا ( ۲ ) . :٠١ كلا( ؟)
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 رود . تاناتسراييبلا . سرادملا . ملاظملا ناريد . ءاضقلا ناإويد . ةبسحلا نإويد

 . عانصلا « تاباقن » . ةماعلا تابتكلا . ةماعلا تاما . ناوي اب قفرلا رود . ةرجعلا

 . : خلا . . خلا . . فاقوألا

 انآ ۔ ةيمالسإلا ةنيدملا ىف .. اهيف مهلا نكلو . ةحضاإو ةيراضح ةلالد تا اهلك ابنإ

 < ةنيدلا ىف تلوجت انيح تنأف . . ةينيد اًقادهأ ىدؤتلو ؛ ىنيد عفادب تمیقآ تاسسؤم

 ء هللاب كركذي ماظن وأ ةسسؤم وأ صخش وأ ءىش عم مئاد ءاقل ىف « كتهجو تناك ايو

 عساولا ىتعملاب « هللا ةدابع وه ربكألا كتايح فده نآ كركذيو « رحآلا مويلاب كركذبو
 . هللا جهنم ىضتقمب ضرألا ةرايع لمشي |يف لمشي ىذلا « ةدابعلل لماشلا

 لقأ . ةنيدملا وأ ةيدابلا وآ فيرلا ف ءاوس - ىمالسإلا عمتجملا ناك كلذ ىلإ ةفاضإلابو

 مويلاو هللاب هناميإ ةجيتن « ةشحافلا ىف اًعوقو . تاذلاب ۔ اهلقأو ‹ ةميرج ماعلا تاعمتج

 . هللا ةعيرش قييطتو « ىنابرلا ججهنلا قيبطت ةجيتنو « رحأآلا
 یراضحا یضتقلا نع ثدحتن نحینو هلفغن نآ زوج ال ۲ یراضح ۸ رصنع اذسهو

 معطقنت ال .. ةلئاه ٠ ةيلهاج ةراضح » لظ ىف شيعن نحنو ةصاخ « هللا الإ هّلإ الل

 ! راع وأ ليل نم ةظحل اهيف ةميرجلا
#  F#F 

 . ةراضحلا ةيبضق ىف ٩ مازتلالا ١ رصانع ىلإ ةدوعو

 صاخلا فيلكتلاو . ضرألا ةرايحب - ةفيلخلا - ناسنإلل ماعلا فيلكتلا نع انثدعت دقل

 . . ىئابرلا جهنلا ىضتقمب ضزألا ررمعتب -دشارلا ةفيلخ-ا نمؤملا ناسنإال

 هثإ .. تاذلاب ةمألا هذه ةبسنلاب مازلإلا رصانع نم رخآ رصنع نع ثدحتن نآلاو

 : ةيرشبلا لك ىلع ٩ ةداهشلا»

 مکیلع لوسرلا نوکیو ْ سائلا لع ءادھش اونوکشل اطسو مآ مکانلعج فالذکو $

 .0(ادیهس
 نأو ؛ ءىش لك ىف حيحصلا لاما ةمألا هذه ىطعت نأ ىضتقت سانلا ىلع ةداهشلا نإ

 . . ريفا باوبأ لک یف ةزربم نوکت

 . 15۳ : ةرقيلا (



 نونمؤتو « ركنملا نع نوهنتو ‹ فورعملاب نورمأت ٠ سانلل تجرخأ ةمأ ريخ منك
 . 74 هللاب

 ءةفاك رشبلا ىلإ ةيدمحملا ةلاسرلا غيلبت . . نيدلا اذه ةداهشلا ىه ىربكلا ةداهشلا نإ

 عقاو ىف نيدلا اذه ىلمعلا قيبطتلا نوكي فيك - ةيلمعلا ةودقلا قيرط نع - مهميلعتو

 . ساتلا لع« تدهش * دق ةمألا نوكت اذو . ضرألا

 هللا لوسر نم وأ « سانلا ىلع ةمألا نم ءأاوس « ةمايقلا موي هللا ىدي نيب عقت ةداهشلاو

 الاثم - مقت ل نإ ةمايقلا موي ةداهشلا متت فيك نكلو . . ةمألا ىلع- ملسو هيلع هللا ىلص
 !؟ ايندلا ةايحلا ىف _ اًيعقاو

 دهشي هنإ ؟ ةمايقلا موي ةمألا للع . ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسر دهشي فيك
 ةنيدملاأ ىف تاونس رشعو ةكم ىف ماع رشع ةثالث لالخ ةظح رتفي ل ىذلا بئادلا هداهجب
 موي لاق اذإف . نيدلا تايضعقم ىلع اهتيبرتو - ةيلمعلا ةودقلاب  اهنيد رمآ ةمألا ميلعتل

 ةالصلا هيلع قودصلا رهو ء قدص دقغ ! تغلب دق ىنإ الأ : هالوم ىدي نيب ةمايقلا

 ةالصلا هيلع فقو نيح « عادولا ةجح ىف تدهش امك ةمايقلا موي هتمآ هل دهشتو . مالسلاو

 هيلع لوقيف « سانلا نمؤيف ؟ تغلب له الأ : عومجلا بطاخب عادولا ةجح ىف مالسلإو

 ! دهشاف مهللا : مالسلاو ةالصلا

 ء هل دهشتو ةمايقلا موي هتم ىلع ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر دهشي ام قسن ىلعو
 ‹ لمعلا جذومنلا تطعأ دق نوكت نيح الإ اه نودهشب الف « سانلا » ىلع ةمألا هذه دهشت

 . . نيدلإ اذه ةقيقح ةيرشبلا هنم ملعنت ىذلا

 ىف داهجلاو « ةلاسرلا غيلبتب - ريصق ريغ نمزلا نم اًحدر - لعفلاب ةمألا تماق دقلو
 . . نيدلا اذه ىلمعلا قيبطتلا نوكي فيك ةيلمعلا ةودقلاب سالا ميلعتو « ًاهليبس

 !؟ ايندلإ نع ةعطقنم اهدحسو ةرحتال نيد وه. لهُم

 : ةرحللاو ايندلا نيد وه مآ

 ." 4 ايندلا نم كبيصن سدت الو ةرحآلا رادلا هللا كاتآ ميف غتباو

 : ؟دسجلا نع ةلصقنم اهدحو حورلا نيد وه لهو

 . ۷۷: صصقلا ( ۲ ) . ۲٠١ : نارمع لآ ( ۲)
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 4 . . اقح كيلع كندبل نإو ل
 ؟ ةيدبحتلا رثاعشلاب مأيقلا ىأ ء ةدابعلل دودحملا ىنعملأاب « طف 1 ةدابع# نيد وه لهو

 ارثك هللا اوركذإو « هللا لضف نم اوغتبإو ضرألا ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف #
 . 4 نوحلفت مکلعل

 ةرامعل لمعو داهجو عأتجاو داصتقاو ةسايس نيد س ةينابرلا تاهيجوتلا مكحب - هنإ
 . . ىئابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا

 اهلك هتايضتقم لك قبطت مل نإ « سانلا ىلع نيدلا اذبب ةيمالسإلا ةمألا دهشت فيكف
 ؟ بولطلا جذومدلا ىطعتل اهيف قوفتتو . قالطإلا ىلع

 ! فيلكت هنكلو . . ىراضحلا اهطاشنب موقت نأ ةمألا هذه نم اًعوطت سيل هنإ

# ¥ ¥ 

 . . مازولا ءى ثلاث باب نمو
 . "4 هلك نیدلا لص هرهظیل قنا نیدو یدهاب هلوسر لسرآ یذلا وه #

 باتكلا ثدحت امهم ءاهدحو « ةملكلا 2 ةوقب - عقاولا ماع ىف - رهظي ال نيدلاو

 أ ةملكلا ةوق نع ءايطخل او
 هنآ نمآ نآ درجمب قحاب نمآ ۔ هنع هللا یضر ۔ قیدصلا رکب یب لشم رشبلا یف مک

 !؟قحا

 هجو یف « قحا اوفرع ال اونمآ نيذلا- مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا لشم رشبلا ىف مكو

 !؟ هل لیثم ال داهطضا

 هللا نيد ىف نولخدي ذئدنعو 1 « رهظ » دق قحل ا اوري ىتح سالا مظعم أكلتي اهنإ
 !اًجارفآ

 - ةنمؤملا ةبصحلا دوجو بناج ىلإ « هدناست « تاودأ » نم هل دبال قحا « رهظي  یکلو
 داهطضالا هجو ىف هب كسمتستو « اًسسار اًنايإ هب نمؤت ىتلا  ةبلصلا ةدعاقلا ىأ
 . . هلك ايندلا عاتمب هليبس ف یحصضتو + هليبس ىف توتو « باذحلاو

 . ٠١ :ةعمجلا ( ۲ ) . ىراخلا هجر ( ۱

 . :٩ فصلا( ۳)
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 : ىلاعت لاق كلذلو . . تاودألا هذه نم ةوقلاو

 ۽ مکودعو هللا ودع هب نوبهرت ليلا طابر نمو ةوق نم متحطتسا ام مه اودعأو #

 . 4 مهملعي هللا « مهنوملعت ال مہتود نم نيرحآو
 . 4 . . هداهج قح هللا یف اودهاجو
 . تاوذالا نم كلذك ىراضحل ا درجولاو

 ىذلا « ىراضحلا جذومنلا » ريئأتب ضزألا نم ةعسإو ةحاسم ف مالسإلا رشتتا دقو

 .. مالسإلا هم دق

 ةببأ ف لثمتلا ىراضحلا فرتلا سائلا ضعب ناهذأ ىلإ ردأبتي ةراضحلا ركذت نحو

 . روصقلا
 ! ةراضحلا تارمدم هذه انإ . . ىمالسإلا اهموهفمب ةراضحخا تسيل هذه ! الك

 اهاترمدف « لوقلا اهيلع قحف « اهيف !وقسفف « اهيفرتم انرمأ ةيرق كلم نآ اندرأ اذإو #
 . ) هک اریمدت

 . كلذ دعب ةيدامو ةيميظنت رهأظم مئ . . ءىش لک لبق میق ةراضحلا انآ

 رهاظم نم نوكلمي اوتوكي مل مالسإلل سانلا بولق اوحتف ىذلا لئاوألا نوملسملاو
 ةعفر . . ىقيقحلا ةراضحلا بل نوكلمي اوناك مهنكلو . . ريسيلا رردلا الإ ةيداملا ةراضحلا

 - قالحألا لبن - ئدابملا ومس - هلل عضاوتلا - بحلا - لدعلا - رعاشملا ةفاظن - سفنلا

 . . . ماظنلا  ةكرحلإ طابضنأ - ليبنلا فدهلل دالا هجوتلا

 اهنكلو . . ضرألا ف اهنكمتو ةمألا رارقتسا عم اًعابت ةراضحلل ةيدالا رهاظملا تءاج- مئ

 بولق ىف قرشأ ىذلا رولا تناکف « ايلعلا مالسإلا فادهأل ةعضاح .. ةمأ ةمألاو . تلظ

 . . دئموي ةرومعلا ثالثلا تاراقلا یف مهراکفآو سانلا

 ةنسلا اهتياصأ . . اودعقو اهؤارقف لكاوتو - اعؤاينغأ فرتأ وإ .. ةمألا تقرت اذإ یتح

 . . فلختت ال ىتلا ةينابرلا

 ةقيقح نم ةيواحا بولقلا هب رهبنتو . . برغلا نم فئازلا ىراضحل ا وزخلا ء ىب مويلاو
 .. مداسإلا

 )  ءار( ) . ۷۸ : عطا( ۲ ) . 7۰ : لاغنال0 : 17 .
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 ! اهفلخت نم ةمألإ ذقني ىذلا وه اذه سيل ! الك

 ثبع ال . . داج موهفم . . ةراضحلل ىمالسإلا موهفملا ىلإ دوعت نأ اهذقتي ىذلا امنإ

 ؛ هللا الإ هّلإ ال نم هتقيقح شف دمتسم هنأل ؛ ىوتسملا عيفر موهُمم . . نوج الو وم الو هيف

 . . هللا الإ هّلإ ال تایضتقم نس هنأل

 اهنكلو . . ٠ ةمدقملا » ةيرشبلا ةايحلل ةيرورض - ةلوقعملا اهدودح ىف . ةيدالا رهاظملاو

 دوجولا ققحت الو < ةمآ ميقت ال ٠ ىئابرلا جهنملا نم ةدمتسملا < ةيقيقحلا  ميقلا » ريغب

 : دابعلل هللا هديري ىذلا 4 یناسنإلا#

 اليم اوليمت نأ تاوهشلا نوعبتي نيذلا دیریو « مکیلع بوتي نآ دیری هللاو #
 . ا ےیظع

 ىريبعتلا ىضتقملا : اغباس

 ! « كعم سدقلا سورو « لق 3

 < ۔ هنع هللا یضر ۔ تباث نب تاس لوقی ۔ ملسو ہیلع ہللا یلص ۔ هللا لوسر ناک اذکھ

 اذه نم مهفنو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نعو <« ةوعدلا نع هرعشب حفاني وهو
 ثحلا لب ء ةحابإلا درج ال < - هلع هللا ىضر - تباث نب ناس ىوبنلا هيجوتلا

 . . ضيضحتلاو

 ! . . فیلکت هئأاک سحا لہ

 . . هلأ مهبهو ام اهقح اهوطعي نأ نأيبلا ةبهوم هللا مهبهو نيذلإ ىلع ةوعدلا قح نمف

 زاجو « ةمألا ةيقب نع مثإلا طقس ضعبلا هب ماق اذإ . . ةيافك ضرف لاح ىآ ىلع هنكلو

 ! ةصاخلا مهموم اوغرصني نأ ةينايبلا ةبهوملا نوكلمي نم ةيقبل
 ةردقلاو ةينايبلا ةبهوملا كلمي ملسم لك ىلع . . اًعيج مهيلع نيع ضرف كانه ْنكْلو

 ىضتقملا وه اذهو ؛ مالسإلا تاررقمب ىريبعتلا مهطاشن ف اومزتلي نأ . . ىنفلا ريبعتلا ىلع

 . هلا الإ لإ الل ىریبعتلا
HH HE 3F 

 . ۴۷ : ءال( ؟
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 لكو « صصختم ثحب كلذف « ىمالسإلا ريبعتلا جهنم نع ثدحتن نأ انه انب ام
 . .” تاراشإ ةلاجعلا هذه ىف انشيدح

 هب موقي طاشن لك نيب ةلصلا نايب وه « ىسيثر رمأب ةلاجعلا هذه ف نوينعم انكلو
 : لاعت هلوقل اًقيقحت ء هتديقع نيبو ملسملا

 . ۳4 . . هل كيرش ال ‹ نیلاعلا بر هلل یتاغو یایغو یکسنو یتالص نإ لق
 دوجو عجري اهيلإو « ةيرطف ةبغر ةيلاج ةروص ىف سفنلا نونكم نع ريبعتلا ف ةبغرلاو

 . . سضاحلا انتقو ىلإ فوهكلا دهع ذنم ضرألا ىلع تشاع ةمأ لك ثارت یف نونفلاو بادآلا

 نوكراشي سانلا ةيقب نإف « سائلا نمجمل ةبسنلاب ةلق لاجملا اذه ىف نوبوهولا ناك اذإو

 ‹ مهسوفن نوئكم نع مه ربعي هال « هب ةوافحلاو ىنفلا جاتنإلاب عاتمتسالاو « ىقلتلاب
 ! . . نولثاقلا مه مہأك هنودشنیو هب نولشمتیف

 لحاد . . ةيآلا قاطن ىف لحاد وهف  ىقللا وأ جاتنإلاب ءاوس - اًيرطف اًطاشن اذه مادامو

 . . نيلاعلا بر هلل نوكي نأ مالسإلا ف بجو . , « یایحم * یف
 ىنفلا رييعتلا وأ . بدلا نأ لوقلا اذه نوعمسي نيح سانلا نم ريثك ناهذآ ىلإ ردابتيو

 , . 1 نياعلا بر هلل * نوکیو « اًيْنيد ابدأ نوکیل « اًظعو هلک بلقنی نآ بج
 كلذ دوصقملا سيلو

 اع رثكأ رضي هنإف اًظعو انمالك لك بلقني نيس نكلو . . ةتناكمو « هناكم ظعولل نإ

 انلوختي - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : مهيلع هلا ناوضر ةباحصلا لوقي
 . . ةمآسلا ةفاغس ( نيلإو نيا نيب ىأ ) ةظعولأب

 هللا ناوضر مارکلا هتباحص عم  ملسو هيلع هللا للص ۔ هللا لوسر لاح اذه ناک اذإف

 انآ مهنم اتيقي « اهب اولمعيو اهوملعتيل « اهي قطني ةملك لك نوفقلتي اوناك نيذلا ‹ مهيلع
 !؟ ظعو ىلإ انلوق لك انلوح اذإ نییداعلا رشہلا نحن انب فیکف . . ةا ىلإ مهقیرط

 اًعيلب اًمالك نوكت نيح نقلا لإ اهلخدم ةظعوملل ناك نإو . . اًلفعو نفلا سيل ! الك

 . سوفنلا رعاشم زهب

 , ELIT 1 pla OY < < سالسإلا فلا جهنم » باتك تش نإ ارقا ( ۹
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 نم ميئادجو ىف رئؤيو سانلا سوفت لإ لصي « رشابم ريغ ريبعت ىنفلأ ريبعتلا امنإ

 . .ةرشابملا ةظعوملا لالخ نم ال « ةلاد تافرصتو + ةضورعم رعاشمو « ةيح فقإوم لالح

 ؟ ىلاإحلا رييعتلا ىلع ةردقلا هل هللا بهو ىذلا ملسملا ىلع بجج ىذلا اف

 األ * رتقت ال ادبأ ةمئاق اهيلع برحلاف . . اهدع دوذي نل ةمئاد ةجاح ف ةوعدلا نإ

 : رشبلا اب دعوت تلا ناطیشلا برح
 نمو مهيديأ نيب نم مهنيثآل مث ‹ ميقتسملا كطارص مه ندعقأل ىنتيوغأ ابف لاق »

 . #  نیرکاش مهرثکآ دجت الو ‹ مهلثامش نعو مہنایأ نعو ‹ مهفلخ
 . #  نيصلخملا مهنم كدابع الإ « نيعمجأ مهنيوغأل كتزعيف لاق ل

 : ضرألا دسفت ال ىكل رشلا یوق مہب هللا عفدیف نودهاجم نینمؤم دوجو نم دبالو
 ىلع لضف وذ هللا نكلو « ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو

 . "4 نيلاعلا

 اوجه تناك ءاوس . . ريبعتلا بفونص لك اهيف مدختست  مويلا - ةوعدلا ىلع برحلإو

 اداسفإ تناك مآ «‹ هدیلاقتو هتعیرشو هتدیقعو همیهاغمو هتدابمو مالسإلا ىلع اًرشابم
 لوذبملا دهجلا نم ءزج كاذو اذهف . . رومألا فسافسو هفاوتلاب سانلل ًداغشو قالحألل

 . . هللا قيرط نع مهتحزحزو « قحا نع سانلا ةياوغل
 ةقيقح ناييب ءاوس « مادا ناودعلا اذه اودري نأ مهيلع ةيريبعتلا ةبهومل ا ولو نوملسلاو

 ام فشكو « ةلتخملا اهنيزأومو ةلاضلا اهميهافمو ةرصاعملا ةيلهاج-ا ةيرعتب وأ « مالسإلا

 ثبعلاإو وهللا نع عافترالا ىلإ سانلا ةوعدب وأ <« ىبيرخت دهج نم اهنيطايش هب موقي
 نع سانلا فرصتي نأ نم ناطيشلا ءايلوأو ناطيشلا ىلع ىسقأ سيلو . . رومألا فسافسو

 ' رومألا فسافسو ثبعلأو وهللا

 نيذلا ىلع هناطلس اينإ . نولكوتي مهر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سیل هتإ

 . *  نوکرشم هب مه نیذلاو « هنولوتي

 باحصآ ةيقبل زاجو « ةيريبعتلا ةبهوملا ىوذ نم فاك قيرف ةضيرفلا هذه ماق اذإف

 ۸٣ :ص (۲) ۱۷17 ۲ فارعآلا ( ) ١

 . 9.45: للا 0 £7 , ١ : ةرقبلا ( ۴
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 وهو « اًننآ هيلإ انرشآ ىذلا طرشلاب « كلذ مهلف « ةصاخلا مهمومه ىلإ اوفرصني نأ ةبهوملا
 مالسرلا تاررقمب مازتلالا

 نم ةعبان - هتافرصتو هلاعأك  هرعاشمو هراكفأ نوكت نأ هيف ضورفم ملسملا بيدألا نإ

 ‹ ةكئالم رشبلا سيلو « لاح ى ىلع رشب بيدألاو . مالسإلا طباوضب ةطبضنم « مالسإلا
 . . ةكثالم اوحبصي نأ مهيف اًضورفم الو

 ,er ءاطح مدآ ینب لک ۵

 . ملسو هيلع هللا لص لوسرلا لوقي امك نوباوتلا نيئاطخل-ا ريخ نكلو
 رفخغي نمو « ميبونذل اورفغتساف هلا !وركذ مهسفنأ وملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو

 مهر نم ةرفغم مهؤازج كثلوأ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو هللا الإ بولذلا

 .“” 4 نيلماعلا رجأ معنو « اهيف نيدلاحخ راثألا اهتحت نم ىرجت تانجو

 عم هيف ضورفلا نكلو هتيرشب نع جرخ نأ ملسملا بيدألا ف ضورفملا سيل معن

 نع بيدأ وأ « رعاش هلوقي دق ام ةعاذإ نإف ؛ ريخ وه ام الإ سائلا ىلع عيذي الأ كلذ

 لو اورفغتسا نيذلل هللا رفغي امنإف « ةرفغملا بجسم « رارصإ] » ىه هطوبه تاظح نم ةظح

 . .  نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصپ
 فافسإلا ىلإ ةوعد وأ ٤ فسم ريبعت لك نع ملسملا بيدألا دعتبي مث نمو

 ىفف ! نيفسملاو فافسإلا ىلإ ريشي نآ هيلع مرج هنآ رخآ بناج نم كلذ ىتعم سیلو
 ؛ ىرشبلا طوبخأ تاظح نم ةظحلل قيقد لماك فصو ميركلا هللا باتك ىف فسوي ةروس

 ؟ للا باتک یف ةصقلا ثدرو فيك نکلو

 ةجحب « ةراثإلا ١ بانك لعفي اك الصفم اصرع اهضرعت طوبا ةظح دنع فقت ل اهنإ

 سنجلا وصاصق لعفي اك « اهلعافب باجعإلا ررثي ىذلا ضرعلا اهضرعت ملو ! نفلا
 ةظ نكت م ةصقلا ىف < ةرحألا ةطقللا » نإ مث ١ + ! اهتلطب » و ةصقلا « !ىلطبب#

 : هللا لإ ةدوحلاو ةقافإلا ةظحل تناك انإ « طوبملا

 . ىدمرتلاو ةجام نباو دواد وبأو دحأ هجر ( ۲ )

 . ۱۳۹۔١ : نارمص لآ )۲ )

 يت هلا ةملك ءالعإل داها ىئاعم نم ةاصأ ىه ىدلا  ةلرطيلا » يسمن « نقلا » ابي نأ درصقلا ديكلا نم (۳)

 أ نيمرجلا س ارم وأ « ةطقاس ةصقأر وأ « اات الم ةلطبلا ١ ر ١ لطلا + بصي
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 . نيقداصلا نل هنإو « هسفن نع هتدوار انآ . قلا صحصح نآلا زيزعلا ةآرمإ تلاق #
 نإ 1 یسفن یربآ امو . نینثاخلا دیک یدہی ال هللا نآو ‹ بیغلاب هنحخآ مل یئآ ملعیل كلذ

 . 4 ميحر روفغ ىر نإ ٠ یبر محر أم الإ ءوسلاب ةرامأل سفنلا
 اك - وهو . . ناسنإلاو ةايخلاو نوكلل ىمالسإلا روصتلاب ملسملا بيدألا مزتلي كلذك

 نادجولا ألمي « قيمع لماش عساو روصت ٤ ىمالسإلا نفلا جهنم ١ باتك ىف تلق

 انف نوكي نآب ريدا یقیقخلا نفلا وه اذهف « الج ابعت هنع ربع اذٰإف ‹ قحاب یرشبلا
 . . قيرطلا نم هزي وأ « ةحاسلا نم فئازلا نقلا درطي نآب ريدملاو

 ١ ىريبعتلا ىضتقملا » ءادأب .. ةيريبعتلا ةبهولأ مهنم بهو ْنَم - نوملسملا موقي نيح هنأ
 اهلكف « اهوحن وأ ءةثادح نم «مويلإ ةحاسلا المت ىتلا عيقاقفلا رهظت نلف « هللا الإ هلإ الل
 باللا نم ةحاسلا ول بسب « تشفتئأو « تدجو اهنكلو « ةايلا قحتست ال عيقاقف

 اهمزلتسي ىتلا ةيلامجلا ةبنفلا بيلاسألاب « هللا الإ هّلإ ال تايضتقم ىدؤي ىذلا ىقيقحلا
 . . ىنفلإ ءادألا

 ىلإ يشت ةعيرس ةلثمأ نم سأب الف <« صصختملا ثحبلل ضرعتن ال انه ادنأ عمو
 . . قيرطلا

 ىف اداس ثيعي راعشلا اذه تحتو .. « نفلل نفلا ١ راعش عفري ىلهاجلا نانفلإ

 ثحي الو « وهللاو داسفلا نع داصأ ثحبي روهمجو « هتلبج نم داقن هدناسيو «ضرالا
 طوبملا هل اونيزو < دوهيلا ريغو دوهبلأ نم ناطيشلا ءايلوأ هدسفأ « ةماقتسالاو ةعفرلا نع
 ! « قالطنالا د و ٩ ررحتلاد یرعدب

 شا همرك ىذلا « ناسنإلا ١ ةماركب قئاللا ىوتسملا لإ سانلا عفر هتياغ ملسملا ناتفلاو

 . . قلخ نم ریثک ىلع هلضفو
 « نقلل نفلا » راعش نولبقي ال « نومزتلم » نونانف -ةصاح ةرصاعملا ةيلهاجلا ف  كانهو

 اهرياعم ررقي ىذلا نم ؟ ةايح ى ! « ةايحلل نفلا ٥ :رخآ ىنثو راعشب هنع نوضيعتسيو
 !؟ اهئدابمو

 « ةايحسلل نفلا * راعش كلذك لبقي الو « نفلل نفلإ » راعش لبقي ال ملسملا ناتفلاو
 . . رصاعلأ لهاا هموهفمب

 , ۵1-9۳ : شري( 4 )
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 ؛ ةدايعلل لماشلا عساإولا ىنحملاب هللا ةدابع هتياغ  رشبلا هب موقي طاشن لكك - نفل اهنإ

 . . ىنابرلا جهنلا ىضتقمب ضزرألا ةرايع - لمشي اميف - لمشي ىذلا

 وأ « ىسأيسلا ملظلا ءاوس . . هتالاجو هعاونأ لكب . . ضرألا ف ملظلا دوجو نإ

 لوقي ثيح « ةينأبرلا ميلاعتلل يفانم ‹ خلا . . ىداصتقالا ملظلا وأ « ىعايتجالا ملظلا

 مكنيب هتلعجو « ىسفن ىلع ملظلا تمرح ىنإ ىدابع اي » : یسدقلا ثیدخا یف یلاعت

 . ۴ اولاظت الف امر

 : هلك ملظلا عينم وهف « هلئاب كرشلا اهلك ملظلا عإونأ سأر ىلعو

 . "4 ميظع ملظل كرشلا نإ ‹ للاب كرشق ال ىنب اي ؛ هظعی وهو هنبال نامقل لاق ذو

 فقومو « ملظلا عإونآ لكل راكنإلا فقوم فقي - همالسإ مكحب  ملسملا ناتفلاو
 ليدبلأ مدقيو « هتلازإ لإ رعديو « هيرعيو « ملظلا هيف نيدي انف عدبيف ٠ كلذك داهجلا

 ىلإ ةوعدلاو ملظلا ةمجاهل ىدصتي ىذلا ىلهاجلا نانفلل اًيباشم ودبي دق انهو .. هنم
 . . رومأ ىف هنع قرتفي ةقيقحلا ف هدكلو . . هتلازإ

 وه الو « ةيكارتشالا وه لليدبلا سيلف . . همدقي ىذلا ليدبلا ىف ءادتبا هنع قرتفي

 ‹ ةيوضوفلا ىلإ ةوعدلاو اًطابتعا دويقلا لك ميطحت وه الو « ةيناملعلا وه الو « ةيطارقميدلا
 نم صلختلاو « ثارتلا» ميطحت ىلإ وعدت ىتلا < ةئادحل-ا» وه الو « ةيدوجولا وه الو

 ا هطباور
 لكو ‹ رشبلا جهانم عابتا نم ءادتبا ملظلا اشن دقف .. ىنابرلا جهنملا وه ليدبلا

 : اهنع هللا لاق ىتلأ ةيلهاجل ا جهانم . . رشبلا جهانم نم ىه ةحاسلا ىف ةضورعملا لثادبلا

 . " & نونمؤي موقل كح هللا نم نسحآ نمو ؟ نوبي ةيلهاحلا مكحفأ

 . . هجاتنإ ف اهضرعي ىتلا عئاقولا ريسفت ىق كلذك هلع قرتفيو

 عاضوألا لإ اهلك بابسألا عجيسف خيراتلل ىدالا ريسفتلا ةاوه نم ناك نإ امأف

 - نيلغتسملا نيديسو « ةحداكلا ةغبطلل اهالذإو ةلفتسملا ةقبطلا مكحت ىلإو « ةيداصتقالا

 تسيل اهنكلو « نيقوحسملا نيحداكلا ىلع عومدلا فرذيسو - نييلامسأرلا وأ « نييعاطقإلا
 ةيلدحلأ ةيدالا اهماوق « ! ةيكارتشأ 8 عومد ىه أنإ ١ ةيناسنإ» الو ١ ةيقالخأ اومد

 ١ ( ناقل ( ۰ مشسع هچرخآ : ۳+ . )  j ۳دئل 4 ,
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 !نوحداكلا مهنم الدب رمألا ىلوتيل نيلخغتسملا قحس ىلإ ةوعدلا و « خيراتلل ىداملا ريسفتلاو
 ءةيسفنلا دقعلاو تابارطضالا ىلإ رومألا حجريسف ىسفنلا ليلحتلا ةاوه نم ناك نإ امأو

 أ هعمتج نم هيلع ينجو « هتدقع ةسيرق . ! نيكسم-هنأل ؛ مرجملا عم فطاعتيسو

 نيدلأ دويق نأل ؛ هسفن دج م درفلا نأ ىلإ رومألا عجريسف نييدوجولا نم ناك نإ امأو

 ملف ىدرفلا هدوجو تقحس دق ٠ نيرحآلا ١ طوغض ىرحلألاب وأ « عمتجملاو قالعألاو

 ! يحمل ا ىلإ « نورحلآلا 2 بهذيلو . . هتاذ قق نأ هل دبالو . . هتاذ قق

 مدع ةميرج | ىضاأملا ةميرج ! ثأرتلا ةميرج ةميرللاف نييثادحلا نم ناك نإ امآو

 وآ ! نيرئاسلا لّبكتو ةررسملا قوعت ىتلا ةيئارتلا ميقلا ليباقع نم رضاحلا قاتعنا

 ×« نیرٹاٹلا#

 . ةقيقحخلا ساثلل نيبيسف « هللا ىدبب ىدتهملا « ملسملا نانفلا امأ

 للاب سانلا ناميإ مدع ىه ‹ ضرألا ف ةدوجولا اهلك تالالتحلالا هذه ءارو ةقيقحلا نإ

 ۽ هللا نود نم اًبابرآ اصعب مهضعب ذاختاو « هللا لزنآ ام عابتا مدع مث نمو « رحنآلا مويلاو

 ء نريعويش وأ نييلاسأر وآ نيعاطقإ اوناك ءاوس نيبرشبلا بابرألا جهانم عابتا مث نمو
 ةيلوثسم ىف كيرش مهلكو . بابرالا كلت توربج تحت ٠ نيفعضتسلا  قاحسناو

 نيذلا مهذاختاب اوفعضتسا نيذلاو « هلل !ًدادنآ مهسشنأ مهذاختاب اوربكتسا نيذلآ :داسفلا

 باہزالا یلخشپ یتح ۽« ملظلل لاوز الو < سشرأالل حاااصالو . هللا نود نم اًبابرآ اوربکتسا

 نود هدحو هللا ةدابعب كلذو . مهعدابع نع نوفعضتسملا ىلختيو « مهتييوبر نع نوفيرما

 . . تيغاوطلا ةلازإو للا ةملك ءالعإل سدقملا داهل او « كيرش

 نايبل ىه انإ ,. باعيتسالا اب دوصقملا سيل ء ةعيرس تاراشإ ۔ انلق اک ۔ كلت
 . سفنلا تانونکم نع لالا ریبعتلا لاج ىف هللا الإ لإ الل ۲ یریبعتلا یضتقملا»

 نإ : كلذك لوقنف « ةمألل ىريبعتلا لاجملا نم !۶زج هفصوب ٠ مالعإلا ١ انفضأ اذإف

 نم ازجتي ال ا۶ج هذه تناک ناو ‹ ةينيد اًسوردو اًلظعو هلك نوكي نل ةيمالسإلا ةمألا مالعإ

 . رحآلا مويلاو لاب سادلا ريكذتل ىمالسإلا مالعإلا

 . فادهأ ةدع هل ةيمالسإلا ةمالا ىف مالمإلا اإ

 إ1 ٤ نورحآلا وه ميلا ١ اباوع ةيحرسم رتراسل ( 1)
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 الإ هّلإ ال تايضتقمب .. ًاليصفت - مهفيرعت ىأ . . مهنيد ةقيقحب سانلا فيرعت : الوأ

  ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةأايح نم قرختسأ دقو « مطقني ال بئاد لمع فللذو « هللا

 تايضتقم سانلا ميلعت نع اهيف عطقلي من ةنيدملا ىف تاونس رشعو ةكم قف اًماع رشع ةثالث

 . للا الإ لإ ال

 روسلا فو . . هلئابح يف اوعقي الو هورذحيل ؛ مهثادعأ ديكب نيملسملا فيرعت : اًيناث

 نم هنوفقي ىذلا ىئأدعلا فقوملا ىلع مهثعابو <« ءأدعألا ءالؤه نع لصفم ثيدح ةيندملا

 نم ةياقولا لئاسوو « ابوذختي ىتلإ ديكلا بيلاسأو ‹ هلا الإ هّلإ ال ةمأو ٠ هللا الإ هّلإ ال

 . ديكلآ اله

 ام ؟ هيف لمعت ىتلا ىوقلا ام : رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر ءاطعإ : اًكلاث

 ةيراجلا ثادحألا ريسفت ام ؟ نيملسمل او مالسإلا نم اهفقوم ام ؟ ضعبلا اهضحب نم اهفقوم

 كنض نم سالا هشيعي يف ةياهاج ةيلهاجلا نوك رثؤي فيك ؟ ةيمالسإلا ةيؤرلا ةيواز نم

 باتت يتلا ةيركفلاو ةيعاتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تامزألا ثبودح فو «ضزألا ىف
 ؟ هيف مه ام سانلل جرخملا ام ؟ رسفتو عقاولا اذه مكت ىتلا ةينابرلا ننسلا ام ؟ ماعلا

 نإ «! ىمظعلا لودلاب *- ةداشإ الو - ركذ كانه نوكي نل ىمالعإلا ضرعلا اذه فو

 بسحو « هللا نم ردقب ضرألا ىف ةنكمملا « تيغاوطلا ١ وأ < ٠ ىمظعلا تايلهاجلا ىه

 : هللا نس نم ةلس

 . € نوسخبيي ال مهو اهيف محلاععأ مهيلإ فون اهتتيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم #

 . " ( . . ءیش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف #
 ؟ ةرحآلاو ايندلا ف اهريصم امو
 نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتخب مهانذحأ اوتوآ اب اوحرف اذإ یتح . . #

 . 4 نیملاعلا بر هلل دمحلاو « اوملظ

 اوناك ام لطابو اهيف اوعنص ام طبحو ء رانا الإ ةرحآلا ف ممل سيل نيذلا كئلوآ #

 . 2 چ ن أ

 54 ماسالا( ۴) . ۲ . دوس( 9 )

 . 11 دوه( 0٤8£ . ٤ : ماعا( ۳ )
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 نع ىهنلاو « فورعملاب رمألا : اهلجأ نم هللا اهجرحخأ ىتلا اهتلاسرب ةمألا ريكذت : اًعبار
 اهب ةمألا ققحت ىلا ةليسولا نايبو . . ةيرشبلا لك ىلع ةداهشلاإو « اب ناإلاو ٠ ركنا

 قانتعإ للع دحأ هاركإ سيل هنأو « ةمألا هذه ةايح ىف داها رود نايبو . . اهتلاسر

 : ضرألا نم ةنتفلا ةلازإ وه نإ «مالسإلا
 . « هلل هلک نیدلآ نوکیو ةنتف نوت ال یتح مهولتاقو

 لحدي نأ هردجأ امو « مالعإ نم هدمثآ ايف وحلا اذه ىلع ىمالسإلا مالعإلا نوكي نيحو

 . هللا الإ هّلإ الل یریبعتلا یضتقملا يف

# HF 

 . . ةيدمحملا ةلاسرلا ف هللا الإ هلإ ال تايضتقم نع ةرحأ ةملك

 بناوج لك لمشت « ةلماش ةلئاه  قباسلا ضرعلا نم انل نيبت امك - تایضعحقملا هذه نإ
 نوكتل ؛ هنا اهجرحنأ ىتلا ةينابرلا ةمألا تابلطتم لكو < ةيرشبلا ةايحلإو ىرشبلا ناأيكلا

 ‹ سانلل تجرحخآ نآ موی ناک یذلا اھیضام یف ال « ةيرشبلا لك ىلع ةدهاشو ةدئارو ةيداه

 . . ةعاسلا مايق ىلإ اهليقتسمو اهرضاح ىف نكلو
 . . ةديقعلاب طابترالا نم ةدحاو ةجرد ىلع اهلك تسيل انآ حيحص

 ىهو « ةمئاق نكت مل اذإ ًالصأ ناےإلا دجوي ال ىتلا ىربکلا ةثالثلا روذجلا كانهف
 وأ ‹ اهضقن أل ؛ « ىعيرشتلا ىضتقملا ١ و « ىدبعتلا ىضتقملا * و < ىنايإلا ىضتقمل ا

 ةثالثلا هروذجب كرشلا وهو اهضيقن ىلإ ىدؤي « اهدوجو مدع وأ « اهنم دحاإو ىآ ضقن
 ىذلا ربكألا كرشلا نم اهلكو . عيرشتلا كرشوب « ةدابعلا كرشو « داقتعالا كرش : ىربكلا

 : هنم ةبوتلاو ‹ هنع عوجرلاب الإ هلا هرفخي ال
 لض دقف كلاب كرشي نمو « ءاشي نل كلذ نود ام رفغيو « هب كرشي نأ رفخي ال هللا نإ

 . 4 ادیعب ًالالض

 باتكلا ىف سانلل هاني ام دعب نم یدهاو تانیبلا نم انلزنأ ام نومتکی نیذلا نإ
 مهيلع بوتأ كئلوأف اونيبو اوحلصأو اوبأت نيدلا الإ . نونعاللا مهنعليو هللا مهنعاي كئلوأ

 . ¢ ميحرلا باوتلا انأو

 . ١94_١۹١ ۲ ةرقبلآ ( ۳) 111 : ءال ۲ 7 , ۳۹ : لاقنلا ( 7
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 ؛ نايإلا لصأ ضقنب ال اهب مايقلا مدع وأ ء اهيف ريصقتلا نإف تايضتقلا ةيقب امأ

 . هيف مثإلا رصقملا قحايو « همأمت فاني هنكلو
 انفده اينإ . لصغفلا اذه ىف اتفده اذه نكي لو « ايب ةقلعتملا ماكحألا بناج نم اذه

 : نإرمأ

 اًعيج اهلمشت هللا الإ هّلإ ال نأو « هللا الإ هّلإ الب ةفلعتم اهلك انآ نايب : لوألا

 . هللا الإ هّلإ ال قاطن نع جرخب اهنم ءىش الو « ءانشتساالب

 لكو .. اهودب موقت ال . . ةينابرلا ةمألأ مايق تابلطتم نم اهلك اأ نایب : یناثلا

 ىلا ةمالإ تاموقم ىف صقنو «ء هلا الإ هّلِإ ال ءادآ یف صقن ام نآ یف وه اھئادآ ف صقن

 : اهب تماق فكو « اهتلاسر نع ةمايقلا موي هللا اهأسيس
 . 4 نولأست فوسو كموقلو كل ركذل هنإو

 . ٠ هلا الإ هلإ ال صقاوت # نع لات لصع یف ملکتنس ( 1 )

 . ££: فرعرلا ( ۲
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 تافارحنالا

 موهفم ىلع تآرط یتلا
 هللا الإ هلإال

 ىف اهنع ادثدحت ىتلا هتايضتقمب  ةيدمحملا ةلاسرلا ىف هللا الإ هلإ الل لماشلا مرهفلا اذه

 . ٩ ساتلل تجرح ةمأ ريخ » جرخأ ىذلأ وه قباسلا لصفلا

 خيرات ف هللا الإ هّلإ الل تايضتقم نم درو ام لمشآو عسوأ تايضتقملا هذه تناك دقل

 : ةيحان نم نيدلا لامتكا عم اًيقطنمو اًيعيبط اذه ناكو . . تقبس ةمأ یآ

 ."يانيد مالسإلا مكل تيضرو ‹یتمعن مکیلع تمقآو ءمكنيد مكل تلمكآ مويا *

 : ىرحآ ةيحسان نم ةلاسرلا متخو

 .؟" & نييبلا متاخو هللا لوسر نكلو < مکلاجر نم دحأ اأ دم ناک ام ل

 : ةثلاث ةيحان نم ةفاك ةيرشبلل ةهجوم ةلاسر ًابنوكو
 . "  میذنو شب سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو

 . 4 ایج مکیلإ هلا لوسر ینإ سانلا اہ ای لق

 مايق لإ ةيقابلا ىهو « ةفاك ةيرشبلل ةهجوملا وهو ء نيدلا اهب لمتكأ ىتلاإ ىه تناك اذإف
 اهتايضتقم نوكت نأ هریدقتو هللا ملع ق مزل دقف « لوسر الو اهدحب ةلأسر ال هنأل + ةعاسلا
 نمو ضزألا هللا ثري نأ ىلإ اهب كرحتتو اهلمحت ىتلا ةمألا ةايح ىف ةربكو ةريخص لكل ةلماش

 . . امایضتقم زربآ ىلإ تاراش نم انب رم امف انیآر اہک اھتقیقح ف یھ كلذکو

 . ٤١ : بازحألا ( ۲ ) . ۳ : دالا 0 4 )

 . ۵۸ : فارعألا ( £ ) . A اس( ۳ )
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 ىتح كبر محر أم الإ .. ةرخأنملا لايجألا سح ىف نذإ تايضتقملا كلت ترسحنا فيك

 !؟ ناسللاب قطنت ةملك در تبراص

 انعقإو * باتك ىف اهلاعم ضعب نع تثدحت « خيراتلا لالخ ةليوط ةلحر كلت

 هللا الإ هّلإ ال تعرفأ فيك ملعنل اهزربأ ىلإ انه ةراشإلا نم دبال نكلو . . رصاعملا

 ام رادقمب ةمألا مجح ىف یر دت رومض كلذ بحاص فيكو « يأ اهاوش نم اًييردت

 درج رمألا ةيابع ف هللإ الإ هلإ ال تراص اذإ ىتح ؛ هللا الإ هلإ ال تايضتقم نم تلم

 هلا لوسر هشع ربخأ ىذلإ ءاثغلإ كلذ ىلإ ةمألا تراسص < ناسللاب قطنت ىلا ةملكلا

 : _ ملسو هيلع هلأ یلص

 نحن ةلق نمأ : اولاق . اهتعصق لإ ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع ىعادحت نأ كشوي

 : « ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنکلو ‹ ريثك ڈئموي متنآ . لاق ؟ هللا لوسر ای ذثموي

HE OH # 

 شاجرإلا ركفلا امايضتفم نم هللا الإ هّلإ ال غيرفت ىلع تلمع ىتلا لماوعلا زربأ نم
 ء ىئأسللا رارقإلاو ىبلقلا قيدصتلا وه وأ « ىبلقلا قيدصتلا وه نايإلا نإ : لوقي ىذلا

 !! ناإلا ىمسم ف ًالخاد لمعلا سیلو
 . . لمعەلك مالسإلاو . . مالسإلا ةحاس ركفلا اذه لوخد نم بجيت دقو

 , . داهجو لمع ريغب موقت ةوعدلا ال

 . داهجو لمع ريخب مرقت ةلودلا الو

 . داهجو لمع ريغب موقي ةعيرشلا قيبطت الو
 . . داهجو لمع ريغب موقي عقاولا ماع ىف اهقبطيو هللا رماوأب مزتلي عمتجم ةماقإ الو

 . . داهجو لمع نودب متي اهدادعإب هللا رمأ ىتلا ةوقلا دادعإ الو

 . . داهجو لمع نودب متت ىئابرلا جهنلا ىضتقمب ضزألا ةرأمع الو
 ؛ مالسإلا ةحاس ىلإ ليخدلا ركفلا كلذ سسمدت فيكف .. ءىش ال .. ءىش ال

 ىمسم ىف الحاد لمعلا سيلو رارقإلاو قيدصتلا وه ناييإلا نإ : لوقي نم هيف دو
 ۰ !؟نايإلا

 . ٤ فارسالا رأثآ 1 لصقو ١ فارحمالا طخ » لصف تشش نإ أرق( ١

 , دوأد وبآو دم هرجا ( ۲ )
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 فيرعتب نايتالا ديرآ ثيح «  ةفسلفلأو قطنملا ىودع نم ىولبلا تءاج دقل

 ایدحت نوکي نأ بج فیرعتلا نإ : مهلئاق لاقف ء ناييوال « ىقطنم وأ « ٤ ىفسلفاا

 ! رارقإلاو قيدصتلا وهو <« صقني الو ديزي الو « ريتي ال وه وه نوكي ثيحب ءىشلل
 فيرعت ديدحت ف « “ ةصاح مهنم نييلهاجلا « رشبلا تاررقم مكحنت نأ ةلزهم اهنإ

 هنیپو « - ملسو هيلع هللا لص ۔ هلوسرو « یلاعتو هناحبس هلزئم هددح یذلا < هللا نيد

 : هللا وه هرومأ نم رمآ لک ىف عجرملا نآ لزنملا باتكلا ررقو . . قوألا نايبلا ةنسلإو باتكلا

 .  ە هلا لإ همکحف ءیش نم هيف متفلتحنا امو

 كلذ ء رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت معنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف »یش یف متعزانت نف
 . ۵ 4 اليوت نسحاو ريخ

 نم ةرتغ تلظ دقف - ىتانويلا ىركفلا وزغلا راثآ نم ارث اوك عم - ةلزهلا نكلو
 لزنت ال ةيجاعلا جإربألا ق تلظ « مويلا لوقن امك وأ « مالكلا ملع ةرئاد ىف ةروصحم تقولا

 هللا للص - هلوسر ةئسو هللا باتك نم مهنيد رومأ نوقلتي نوملسملا لظو « عقاولا ةحاس ىلإ
 . عقاولا ملاعب اه ةلص ال اياضق نم مالكلا ءاملع هكولي ام ىلإ نوتفعلي الو « - ملسو هيلع

 . . فيلاكتلا نم نوعلفتي سانلا ادب نيح تءاج ةماطلا نكلو

 : هتأشن لئم ناسنإلا باص ىرشب عبط فيلاكتلا نم تلفتلا نإ

 . ° & امزع هل دجن ملو یسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو
 : ركذعلا ىه « ءاود ءادلإ اذ لرنآ هللا نكلو

 . "4 نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف « ركذو
 « هدحو لوقلاب ال « مهركذي نم نودجي لوألا ةلضغملا لايجألا ىف سانا ناک نیحو

 لكشت ال دودح ىف ةروصح ةلكشملاو ٠ لوانتلا بيرق رمألا ناك « ةيلمعلا ةودقلاب نكلو
 . ةمالا نايك لع طخ

 ريكذتلا مجح لقو ‹ ةلضفلا لايجألا نع نمزلا دعابت عم تلفتلا مجح داز الف

 . يمالسإلا ركغلا ىف يلانويلا ىرکفلا ورغلا رثآ نع للصفلا ايات ىف ثدححتس ( )۱( ۰ ) ١

 ! ةفسالف !وناك نإ و ةيلهأج ةمأ نانريلا ناك ( ۲ )

 , ۵۹ : اسلا ( £ ) . :٠١ یررشلا (۳)

 , 4۵ : تايراذلا (۷ ) , 0 :هسسط ( 1 )
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 ء ةيلمعلا ةحاسلا ىلإ ةيجامعلا جاربألا نم لزني ىتاجرإلا ركفلإ أدب انه « ةحلاصلا ةودقلاب

 ! هللا الإ هّلإ ال تايضتقمب لمعلا اهنع رحنا ىتلإ ةحاسملا ىطغيل
 نم اًييرق وأ الماك ناك هللا الإ هّلإ ال تايضتقمب لمعلا نأ - بيرقتلل . روصتتلو

 ىف هل ناكم ال ةيجاعلا جأربألا ف اًقلعم ىئاجرإلا ركفلا ناكف « ةلضفملا لايجألا ىف لامكلا

 ؛ ىثاجرإلا ركفلا لزن - ًالثم _ ةعملا ىف ةرشع رإدقمب لمعلا رسحنا الف . . ةيلمعلا ةحاسلا
 نم ردقلا !ذه نم مغرلا ىلع لماك مكنامي]إ نإ : سانلل لوقيلو « ةفرشكلا ةحاسملا ىطغيل

 ! راسحيتالا

 ىطغعل ؛ ىئاجرإلا ركفلا ةحاسم تعستإ دثف « ةئالا ف نيسخ لمعلا رسحنا ألف

 نم ردقلا اذه نم مغرلا ىلع لماك مكناييإ نإ : سانلل لوقتلو « ةئالا ىف نيسمخلا

 وهف هللا الإ هّلإ ال لاق نم : لوقي نم دجو دقف ةئاملا ىف ةئام لمعلا رسحنا الف  راسحنالا

 11 مالسإلا لايعأ نم ادحاو المع لمعي م ولو « نمؤم
 ره ام ريحألا رصعلا ىف دجو دقف « ةريحألا ةلوقلا هذه ىف فارحنالاو ءوسلا لك عمو

 ولو « رفكلاب دحأ ىلع مكحلا نم أًحنأم ناسللاب هللا الإ هّلإ ال لوق ربتعإ ثيح 1 اهنم ًاوسأ

 !“ ةرم ةقام مريلا ف هلاعفأو هلاوقأب هللا الإ هّلإ ال ضقن

 ةودقلاب ركذقلا ةلقو ‹ فيلاكتلا نم سانلا تلفت ناك ةلكشملا بل نإ ةقيقحو

 ةمهم ف مهدوهج مهرصحو « ةييرتلا ةمهم نع ٩ ءاملعلا » نم ريثك فارصنأو «ةيلمعلا
 اعم ميلعتلاو ةيبرتلا لمشت - ءايبنألا ةثرو مهو - مهتمهم تناك نيح ىف « اهدحو ميلعتلا
 . . دحأو ثا یف

 .ساتلا طي نيحف « ةلكشملا مقافت ىلإ كش الو ىدآ دق ىئاجرإلا ركفلا نكلو « معن

 اهم وصح فارحنالا لظيسف « ًاطخ ىلع مہأ نوكردي مهنکلو  ءاطح مدآ ینہ لکو

 بستكي نيح امأ . حيحص روصتلا اتيب « هدحو كولسلا ىف فارحنأ هنأل « هقاطن عستا

 !؟ دودحلا نم دح دنع فق فیکف « دوجولا ةيعرش اطا

 كلذ مهزفجي دقف ‹ تلفتلا كلذ نم رطح ف مہاييإ نأ نورعاش مهو سانلا تلفت ول

 ىلإ مهنثمطي نم مه ءاج مث اوتلفت اذإ امآ . . مهركذي نم اودجو اذإ ةصاخ « ةدوعلا ىلإ

 . هللا الز هّلإ ال سضقاون نع یاتلا لصفلا ىف ثدحعتس ) ١
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 فيلاكتلا لمحت ىلإ ةدوعلا ىف ةبغر هريمض ىف دجج ىذلا اذنمف « مهتلفت مغر مہناميإ لایک
 !؟ بابسألا نم بسب اهنم تلفت ىتلا

 نيرصقلاو نيفرحنملاو ةاصعلا مهوي « ردخبملا نم اون ىئاجرإلا ركفلا ناك دقل

 ةليخد ىف نوقدصي اومادام « مهيلع رطح ال هنأو « ريخعب مبنآ ميعابجاو ءادأ نع نيلفاخلاو

 ! هللا الإ هّلإ ال مهتتسلأب نوقطنيو « دحاو هلا نأ مهسفنأ

FF ¥ # 

 مضتقيل ؛ -* ةيمالسإلا ةمألا ةايح ىف اركہم عقو ىذلا ۔ ىسایسلا دادبتسالا ءاج مش

 ! ثا الإ هّلإ ال تاہضثفم نم یرخآ ةمضق

 هتمكح هل ةيدمحملا ةلاسرلا ىف هللا الإ هّلإ ال تايضتقم ىف لثمتي ىذلا لومشلا نإ

 ىضتقمب ضرألا مك نأ ىهو « ميكحلا ميلعلا هلزنأ ىذلا ىنابرلا جهنلا ىف ةحضاولا

 . " « طسقلاب سانلا موقيل # ابايئزج نم ةيئزج لك ىف جهنملا كلذ
 ء ماكا بثاج ۔ دحاو بناج نم ضزألا یف موقی ال یسایسلا لدعلا نأ هللا ملعیو

 ريمضل رمألا اذه هللا كري مل كلذل « كبر محر نم الإ « اهبحاص ىت ةطلسلا نأل

 : ةرشابم ةيلوثسم هنع ةلوثسم ةمألا لعج امنإو «ىغط ءاش نإ و لدع ءاش نإ ءهدحو مكاحلا
 . «  ارطأ قحا ىلع مهورطأت ىتح « هديب یسفن یذلاو ال ۵

 ىلع حلسملا جورخلا نع ىهنلا ىف ددش  ملسو هيلع هللا للص . هللا لوسر نأ حيحصو

 فص قشت ىتلا ةدتفلا ةفاخ « روجحلا هنم عقو نإ « هللا ةعيرشل قبطملا ملسملا مكاحلا

 ۽ ةيرشہلا ةياده ىف ىمظعلا مهتلاسر نع مهلغشتو < مهعدحو ىلع ىضقتو نيملسلا

 هللا مهمعي نأ هيلع ارتكس نإ مهردنآ لب « ملظلا ىلع توكسلل سانلا عدّ م هنكلو

 ضعب ف تعبتا ۰ حلسلا جورا ريغ یرخآ لئاسو لعفلاب كانه تناك دقو . . باقعب

 مهرطأو « ملظلا هجو ىف  ءايبنألا ةثرو . ءاملعلا فوقو اهنمو « اهراث تتآو تالاحلا
 فثدح اک اوفاذ ام كلذ للیبس یف اوقاذ ولو « هيلع اومیقتسي یتح قا ىلع ارطآ نیطالسلا

 ٠ ديعبب مالسلا دبع نب زحلا ربح امو « هللا اهمحر ةيميت نباو لبنح نبال

 . ٩ ىمالسإلا خيراتلا بتكن فيك * باتک تعش نإ ارقإ ( ۱ )

 . یذمرتلاو دواد وبآ هجر (۳) .  ۲۵ ۲ دیدم( ۴)
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 اوفوخف « ريذاعملا ىتشب نيعرذتم مه ںیضراعلا برض یف اودتشآ نييومالا نكلو

 ! « ةسايسلا ف ضوخلا # نم ١ ريهام اال

 هل تناك « ٩ ها الإ هّلِإ ال تایضتقم ٭ یف ملث ثدح دقف « ةيمآ ىنب ریذاعم تناك ایأو
 هنأك ةطلسلاب دادبتسالا راص نيح « خيراتلا لالخ ةيمالسإلا ةمألا ةريسم ىف ةريطخ راثآ

 كيلاملا مث ںیسابعلا یدل نی ومألا دعب دیارٹو ۔ كبر محر نم الإ ۔ ماکح ا ۃايح یف لصأ
 نم هلا الإ هلإ ال هب تلزب ىذلا عئارلا لومشلا ف ىجيردت راسحنا ثدحف « نييناثعلا مث
 نم الدب ٩ ةصاخلا رومألا ١ ىف اًييردت سانلا دنع « نيدلا » موهفم رصحناو « هللا دنع
 . ةدابعلل لماشلا موهفملا نم الدب اهدحو ةيدبعتلا رئاعشلا فو ٩ ةماعلا رومألا#

 هرهظم ىهو « نيدلا بل ىه ابنأ ىلع ةيدبعتلا رئاعشلا ىلع ديدش زيكرت ثدح « معن
 . . كلذك لمعلا

 < ةيقيقحلا نيدلا ةحاسم صيلقت ىلع اعم ىسايسلا دادبتسالإو ىثاجرإلا ركفلا فلاحتو

 ةايلا عقإو ىف هتيلعاف ميجحت ىاتلابو « ليلظلا هلظ نع ةايحلا تالا نم ريثك ةيرعتو
 . . ضزألا ف حرمت داسفلا لماوع كرتو ٠ ةيلمعلا

 ةماخض لإ كلذ عجريو . . هلك اذه نم مغرلاب ةمألا ف ريثك ريخ ىقب دقل  ةقيقح

 ؛ هلا هلزنأ اک الماك اًقیبطت قہط نآ موی ہتقیقح یف نیدلا هیلع ناک یذلا ریبکلا لصألا
 وأ « ةمألا ىلع ىضقي نأ - هلا لضفب  عطتسي مل ثدح ىذلا فارحنالا لك نإق كلذل

 موي لإ نيدلا اذه ىقبي نأ هللا ةئيشم ىف قبس دقف « ةمألا ةايح ىف نيدلا ىلع ىضقب

 اه هللا ثعبي ذإ . . نهو نم قيرطلا ىف ابباصأ اهم هلمحت ىتلا ةمألا ىقيت نأو ءةمايقلا
 . . هيلإ ةدوعلا ىلإ اهوعديو اهنيد رمأ اه ددجب نم نورقلا ىدم ىلع

 ‹ عقو ىذلا راسحنالا نع نوضاغتي سانلا نم ارثك لعج ىقب ىذلا ررثكلا ريخ ا اذه

 ام < ةصاح ةيعاهتجلالا بناوحلا يف « راسحنالا نم ديزم ىلإ هرودب یدآ دق اذه نکلو

 ةءولم# ضرألا نكلو ( ! ) تاق نيدلا وه اذه سانلل لوقيل « دعب ايف ىركفلا وزغلا هلغتسا
 هئارو نم اوجرت الو « مكلاوحأ مكل حلصيل ؛ نيدلا ىلإ اوتفتلت الف ٠ ملظلاو داسفلاب
 ١ رسا

 . لصفلا قايس ى ہراثأو یرکفلا ورغلا ع ثدحتتس ( ) ١
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 هّلإ ال تابضتقم نم تلا نیس « اہ ہللا اھطان یتلا ةنامألا یف ٹک مالا تطرف دقل

 ىف ال ایبک اتارسحخ كلذ ةجيتن تناکو « تجرح ام اهنم تجرحخأو « تلم ام هللا الإ

 اهطبر ىتلا « اهلك ةيرشبلا ةايح ىف نكلو  ليسلا ءاثخك ءاثغ تراص ذإ ۔ اھدحو اہتایح

 .“" ساتلل اهجرخأ ذنم ةمألا هذه لإوحأب هللا

# #  #F# 

 . . راسحنالا ةرثاد . . ةرئادلا لمكتل ؛ ةيفوصلا تءاج مث

 ةكرح-او لمعلا نيد « مالسإلا ىلع اليخد اًنيش - ىتاجرإلا ركفلاك - ةيفوصلا تناك دقل
 . . عقاولا ماع ىف ىنابرلا جهنملا ةماقإل داهحل او ةبباجملا نيدو « ضزألا عقاو ف

 ىلص - هللا لوسر داهزلا ديسو ؛ ايندلا ةايلأ عاعم ىف دهزلا لإ وعدي مالسإلا نإ ةقيقح

 دوألا ميقي ام الإ هيف دهزف « هلك ضرألا عاتم ءاش ول  همامآ ناك ىذلا ء - ملسو هيلع هللا

 شرتفي وهو - اهتع هلأ ىضر - ةشثأع نونا هجوز هيلع تغفشأ ىذلاو . ةايلإ ظفحمو

 تقبطف « - ملسو هيلص هللا لص - هيبنج تحت ضرألا ةواسق نم ففخت نأ تدارأف « هتءابع

 - ملسو هيلع هللا ىلص - بضغف - شارفلا نم نيللا هل تعضو لوقن الو - نيتقبط ةءابعلا هل
 !! تناک اک ادر اھ لاو

 ىمالسإ قلخ ليلقلا لقأب هنم ءاغتكالاو « ايندلا ةايلا عاتم ىف دعزلا نإ .. معن

 ! ةيفوصلا نيبو دهزلا نيب ءاقل الف ةطقنلا هذه دعب امأ « ليصأ

 نع اًديعب هتعموص ف شيعيل سانلا لرتعإ لهف « ادهاز مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقل

 ؟ ايلا كلرتعم

 ول هنإف « قلاخلل قلخلا عد :  ملسو هيلع هللا ىلص  هسفنل لاق لهف . . !دهأز ناک

 ؟ كسفن ةصاخب كيلعو « مهادمل ءاش

 < اًييرمو ايعاد « ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل ؛ ةظحل داها نع فك لهف . . !دهاز ناك

 !؟ اهلک هتقاطو هلک هدهجب ضرألا یف اًیعاسو ططح مسارو « (کاحو « اًبراو

 اذهب داصق تشش نإ ارقار ىودنلا نسما ىبآ خيشلل « نيماسملا طاطحاب ماعلا رس اذام » بات ارقا (
 . ٤ ةيمالسإ ةيؤر * باتك ىف ناوئعلا



 نم علقت ناک یشمی ناک هنإ ةريسلا بتك لوقت «  ملسو هيلع هللا یلص - هتیشم یتح
 . . اغلقت سضرالا

 عقاولا رييختل هتكرحو هتيلعافو دحزلا ةيباجيإ نع اهلكأوتو اهتلزعو ةيفوصلا ةيبلس دحبأ ام
 . . هب ءاقترالاو

 «مالسإلا نم تسيل ةيدنه ةركف  ةيفوصلا اهلجأ نم تدهاج ىتلا ١ ءانغلا * ةركف نإ

 . . هتناهإ وأ « هلامهإ وأ « دسجلإ بيذعتب حورلا صالح ةركف كلذكو

 نم حورلا ريهطتو « هناردأ نم ةاجنلل هلازتعأو سند نم هيف أيب جعب عقاولا كرت ةركفو

 ‹ ةيئارصنلا ةينابهرلا اهتسرأم ةركف ةرحآلا ف صالخلا لجأ نم تاوهشلا لتقب دسحلا سند

 . . مالسإلا نم تسيلو

 !؟ نيملسملا ةايح ىف هلك طيلفلا اذه خد فيك

 ٠ انافرنلا ١ ىف ءانفلاب الإ اذه متي الو « دولخلا قيقحتل نأسنأإلا ىعسي ةيدنهأ ةيفوصلا ىف

 قلطبتل ؛ هتناهإو دسجلا بيذعتب الإ معي ال هرودب اذهو . هعم داحتالاو ( مظعألا حورلا )

 اذه دعي الف « ةايحلا ةعفد كلذب لطعتتو . رونلا ملاع ف فرفرتو « هقاهوأ نم حورلا

 قوعب ديق ىرخأ ةهج نمو « ةهج نم سند ايندلا ةايلاف « ةقاطلل اديدبت الو ةراسح
 هب ىقتري ىذلا بسکلا وه ۔ اھلتق یتح وأ  اهلیطعت نوکي مث نمو . حورلا قالطنا
  انافرنلا عم داتالاب « دولا ىلإ ناسنولا

 هتيويح الاط حالص هل ىجري الو « هعبطب ئطاخ ناسنإلا نآ سانلا نمؤي ةينارصنلا فو

 نكمي ال“ « برلا توكلم ١ و . ناطيشلا نمكم ىه اهعاذ ةيويحلا كلتف « هيف ةلعاف

 لتق بجي مث نمو . سندلا ئطاخلا عبطلا اذه ىلع ناسنإلا نوكل ايندلا ةايخا ىف هقيقحت

 توكلم ققحتل ء هللا لإ حورلاب صولخلاو « ناطيشلا ىلع بلغتلل نكمأ ام ةيويحلا هذه

 هرذكت أال ىذلا ءافصلا ماع ىف نيسيدقلاو نييبنلا عم دولغلاب « ةرحآلا ىف برلا

 . . تاوهشلأ

 . . مالسإلا نم سيل كاذو اذهو

 . هرماوأل ةلماكلا ةعاطلار هلل ةصلاخلا ةدابعلا هيف قق ىدلا عضولا هب نودصقي ( ۲
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 ء حلاصلا لمعلاو ناميإلاب الإ لاني ال -ناسنإلا لامآ ىصقأ وه ىذلا - ميعنلا ىف دولخلا

 : هلأ ةملك ءالعإل داهحلاو

 اهيف نيدلاخ . لز نسودرفلا تانج مه تناك تاحلاصلا ارلمعو اونمآ نيذلا نإ

 .“' 4 لوح اهنع نوغبیال

 نم مكضعب ۔ ثنا وآ رکذ نممکتم لماع لمع عیضأ ال یئآ مہر مم باجتساف $

 مهنع نرفكأل اولتقو !ولتاقو « ىليبس ى اوذوأو مهرايد نم اوجرخأو !ورجاه نيذلاف ۔ ضعب
 نسج هدنع هاو « هلا دنع نم ااو ‹ راہنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهنلحدآلو ‹ مهتاثیس

 . هک بارلا

 ملعيو مكىنم اودهاج نيذلا هللا ملعي الو ةنجلا اولخدت نأ متيسح مأ »
 . 4 ؟نيرباصلا

 ٠ قورعلا نم مدلا ىرج ناسنإلا نم ىرجي ناطيشلاو « معن تاوهشلا ءاعو دسحلاو

 . . هللا ليبس نع أوفرحنيو اوتطخميل رشبلا اهب ىوخي یتا هتیطم تاوهشلاو
 تاوهشلا هذه لتقب طق نكي مل - مالسإلا ف  رمألا جالع نکلو . . حيحص اذه لک

 نوكتل + ناسنإللا سفن ىف عفاودلا هذه قلحخ هللا نإ . هبيذعتو دسحلا راقتحاو « اهعبنم نم

 ىذلا نمو ؟ زفحي ىذلا اف اهانلتق اذإف . . اهي ةفالحلا رودب مايقلأو « ضرألا ةراهعل ٌةرفاح

 !؟ رّمعي
 : اهسبحت نأ نود اهقلطنم طبضت اه طباوض عضو مالسإلا ىف اهجالع نإ

 ق اونمآ نیذلل یه لق ؟ قزرلا نم تاہیطلاو هدابعل جرحا یتلا هللا ةنیز مرح نم لق
 .؟* & ةمايقلا موي ةصلاخ ايقدلا ةايحلا

 لالح نم - ملسو هيلع هللا یلص . هلوسر ةنس فو « هباتك یف هللا لرئ ام یه طباوضلاو

 . . حابم ریغو حابمو « مأرحو

 لب « طقف ةحابم تسيل  ةينابرلا طباوضلاب ةطبضنملا - عفاودلاف هللا رماوأ تمزتلا اذإف

 : رج اهتباجإ یف

 . ۱۹۵ : نارمع لا ( ۲ . ۱۹۸1۰۹۷: فھکلا ( ۹ )

 . "۲ : فارمألا ( £ ) . ۱۴۲ : نارمع لآ( ۴ )
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 نإ هلأ لوسر اي : اولاق . ارجل مكدحأ عضب ىف نإو : مالسلاو ةالصلا هياع لاق

 ناکآ مارح یف اهعضو ول متیأرأ لاق !؟ رجأ اهیلع هل نوکی مث هنم ةوهش هجوز یتأیت اندحأ

 .” « رج اهيلع هلف لالح- ىف اهعضو ذإف ؟ رزو اهیف هيلع
 : ۇذقثسم اًنيش الو اسد تسیلو

 . ۾ ةالصلا ىف ىنرع ةرق تلعجو « ءاسنلاو بيطلا مكايند نم لإ ببح »

 . . دحل ا زوأجت یآ ‹ ةشح افلا وه سندلا اين

 انإ . ناطيشلا ناطاس هسفن نع دعبيل هعفاود لتق ىلإ ىعسي ال ملسملاف كلذ ىلعو

 ققحتي ذثدنعو . . هيلإ ًدايبس ناطيشلا دجي الف « هل هللا لحأ ابو < هللا رماوأب مزتلي
 . ةرحألا لإ أجري الو ء ايندلا ةايا ىف « هللا توكلم»

 . ءاطحخ مدآ ىئب لک * . معن . . ءاطخ ناسنإلا نإ

 ةايلا ىف هللا ةعاطب مازتلالا ىأ . هللا توكلم ةماقإ ىلإ ىعسلا نم عنمي ال كلذ نكلو

 هلضفو « ايركت هللا همرک دق - فارحنإو ًأطخ نم هنم عقي ام لكب - ناسٹإلا اذهف . ايندلا

 : الیضفت هقلخ نم ریثک لع
 ىلع مهاناضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ف مهاتلحو مدآ ىنب انمرك دقلو

 . 4 ًالیضفت انقلخ نم ریثک
 تاومسلا تاقاط نم مه رخس امو « ملع نم مهملع امو « بهإوم نم مهبهو ابو

 هوعيطبو + هجهنم اوميقيو هرماوأ !وذفني ىأ « ضرألا ف هلا كلم اوميقي نأ مهفلك ضرألاو

 : كيرش الب هدحو هودبعیو

 الو مهیلع فوح الف یاده عبت نمف یده ینم مکنیتأپ امف اَعیمج اھنم اوطبها انلق
 . ١  نونزحب مه

 توكلم نوميقي نيذلا مه ٤ انعطأو انعمس » نولوقيو « ىنابرلا ىدملا نوعبتي نيذلاو

 . ةرحآلا ىف ةنجلا مو « ضرألا ىف هللا

 . 4 نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأ انتايآب !وبذكو اورفك نيذلاو

 . ۷١ : ءارسإلا ( ۳ ) دحأو ىئاسنلا هجرخأ ( ۲ . هیلإ ةراشإلا تقبس ( ۱)

 . ۳۹ : ةرقیلا ( 8 ) . ۸ : ةرقبلا ( £)
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 الو مهتيرشب نع نوجرخي ال < ضرألا ف هللا توكلم اوماقأو « اونمآ نيذلا ءالؤهو
 : كوباوت مهنكلو « مدآ ینہ کک نوءاطح مهنإ . . ةكئالم نوحبصي

 رفغي نمو <« مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وآ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو #

 ممبر نم ةرفغم مهۋازج كئلوأ . نوملعي مهو اولعفام ىلع اورصي مو « هللا الإ بونذلا
 . # نيلماعلا رجأ معنو « اهيف نيدلاحخ راہألا اهتحت نم ىرجت تانجو

 نورفختسپ اومادام ۽ نوئطخم نيح هتحر نم مهدرطي ال هنآ هدابع ىلع هللا لضف نمو

 ىف ثلا توكلم ةماقإل - مهئاطحنأ ببسب - نيلهؤم ريغ مہنإ مه لوقي الو « نوبوتيو
 : مهکرابیو مهنع یضري لب ؛ ضرألا

 . &  هبر یشخ نمل كلذ « هنع اوضرو مهنع هللا یضر
 ردق لمعلا ىضتقت ىهو <« ىنايرلا جهنملا اهددحي اك ضرألا ىف ناسنإلا ةيضق كلت

 الو ‹ ضرألا ف ريخلا نيكو رشلإ عفدل مئادلا داهملاو « هلا توكلم قيقحتل ةقاطلا

 . ناسنإلا سفت ف ةيحلا عفإودلا لتق ىضتقت الو « ةلزعلا ىضتقت

 !؟ هللا ىلإ هب برقتت اہنآ تمعزو « هب تءاج ایہ ةيفوصلا تءاج نی نمف

 دسجلا عزاون رهقو ء "” مهاده ءاش نإ قلاخلل قلخلا كرتو « سانلا لازتعإ نيآ نم

 1!“ اهتكرب ىجرت ةليضف « زجحلا ١ لعجو « لكاوتلاو ةيبلسلاو « حورلا صيلختل

 . . مالسإلا ىلع ليخد ءىشب سبلتتل « مالسإلا ميئاعتل سل اهلك اإ
 تايضتقل ىر دتلأ راسحنالا ىه ةيمالسإلا ةمألا اهيف تعقو ىتلا ةمزألا تناك نيحو

 . ۸ ۲ ةنيبلا ۲ ) . ۱۳1١ + نارمع لآ( ۱ )

 وهر ۽ اشي نم ید هللا نکلو ۽ ٹتببحآ نم ید ال كنإ :  مسو هيلع هلا للص - هلوسول لات لوفي ( ۳ )
 رمأ هنكنو [ ۲۷۲ : ةرقبلا ] € معاده كيلع سیل :  لاعت لوغو [ ۵٦ : صصقلا ] € نيدتهناہ معآ

 انو تنآ دعقأ هل لقي ملو « هيلإ ميعرعدو مهيلإ ىدملا ليصوت ىف هدهج لذي نأ ملسو هيلع هللا یلص .۔ هلوسر

 ! تثش اذإ مہیدهآ

 لثاضف اهلك « هتم نوعلا بلطو « هلضفو هترقو هللا ةئيشم ىلإ رمألا درو « ةيتاذلا هتردقب ناسنإلا دادععا مدع ( ) ٤

 يغب دابعلا بر س دارا قيقمت ساعلا مث « بابسألاب علا نع درعف لإ اهتلوح ةيفوصلا نكلو « ةيمالسإ
 تقولا لو قم لكرتلا هيلع ارلكوتي نأ هدابع رمأي هللا ايب ! ۲ زجحلا ةكربب » وأ ؛زجسلا ةجحب « لمعي لمص

 [( ٠١ : لافنألا 1 € .. م اودعأو ل [ ٠٠١ : ةبوعلا ] € . . اولمصا للتو * ؛ بابسألا اودختپ هتاذ

 . ( ٠١ ص ۳ مقر ةشماما جار >[ ۳۹ : لاغنألا 1 € ةننف نوکت ال یتح مهولتاقول



 ىلع ديازتلا زيكرلاو « اهنم ةيعاتجالاو ةيسايسلا تايضتقلا ةصاخبو « هللا الإ هلإ ال
 تءاج ذإ « ةلب نيلعلا ديزتل ةيفوصلا تءاج دقف ء ةيدبعتلا رثاعشلا ىلعو ىدرفلا بتاخأ

 «داه- ا١ نعو <« ىسايسلا ىضتقلإ نع اما رظنلا فرصتو « تاذلاب نيينالا نيذه دكؤعل

 فورعملاب رمألاب اًمقلعتم ناك وأ « مالسإلا ءادعأ دصب اًقلعتم هنم ناک ام ءاوس « ةماع

 . . هتاذ ىمالسإلا عمتجملا ىف ركنملا نع ىهنلإو

 ركفلا همدق ىذلا ردخملا ىلإ فاضي رح ئدخ هتاذ تقولإ ىف ةيفوصلا تمدقو

 نكلو .. داهجلاب الو لمعلاب ال ٠ نولصإو ١ مهنأ هباحصأ مهوي « لبق نم ىئاجرإلا
 ىتلا تامارکلاو قراوخل او ء ٠ خيشلا * تاكربو « ءايلوألإو ةحرضألاو ٠ راكذألإو داروألاب
 ! ءايلوألاو خياشملا ىلع زجمعلا ةكربب - لزنتت

# ¥ ¥ 

 . . كلا الإ هّلإ ال تايضتقم ىف هرائآر ٩ یرکفلا ورغلا » نع ثدحتن آو

 ةلوجال ةيمالسإلا ةمألا ةايح ىف ناعنثأ ناتلوج هل تناك ىركفلا وزغلا نأ ركذن نآ بجو

 . .ةدحسأو

 « ىركفم 3 نم قيرف هيف عقو ًأطح ةجيتن « اهناوفنع ىف ةمألإو تءاج دقف لوألا اما
 ةمدخ ىف مدختست نإ نكمي ةادآ ىقيرغإلا قطنلاو ةيقيرغإلا ةفسلفلا نأ اونظ ذإ « ةمألا

 ! مالسإلا
 ! لاح یآ لع ثدح هنکلو . . اًبیجع اذه ناک دقو

 ىقيرغإلا ثارتلا نم اهب تماق یتا ةلئاطإ لقنلا ةكرح ىف  ةمألا نآل اًبیجع ناک لوقآ

 تناكف ‹ اهعقني ال امو ثارتلا اذه نم اهعفني ايب ىعو ىلع تناك - ةيملعلا اهتكرح دبل

 ريطاسألا مجرتت مل ةينانويلأ نع هتجرت ام لك مغرب اآ كلذ ليلدو . ءاقتنا هديرت ام ىقتنت

 « اهب تنمآ ىتلا ديحوتلا ةديقع عم بسانتت ال ةينثو اهيف تآر األ ؛ ةريهشلا ةيلانويلا

 ريطاسألا كلت ىلإ تفلت ملف .. هب تثمآ ىذلا هللا لالجب قیلي ال « ةمآلا ١ نم اًتبعو

 . . بسحف ٤ مولعلا * لقنب ثفتكأو ء اقالطإ

 ةدياع تاودآ اأ مهنم اتظ « نيركفلا » نم قيرف امهيف عدحخ دقف ةفسلفلاو قطنملا ام

 اذه ىلع دعأسو « اًضيأ مالسإلا ةمدحل مدختست نأ نكمي انإو ‹ تادلاب ةينثولا مدخت ال

 درهيلا ١ ىملكتم ١ نم وعدي نأ ىهو ةفيخس ةمدب اوعدتبا نييسابعلا ءافلخلا نأ
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 مه ءاش ام مالسإلا قح ىف ءالؤه ملكتيف « نيملسملا « نيركفملا *» رظاني نم ىراصتلاو
 ىدوهيلا توهاللا ناك الو ! مهيلع !ودري نأ نيملسملا نم ءافلغلا بلطي مث « مهاوه

 ىأر دقف « (عديقع حرش ىف نیيقیرغإلا ةفسلفلاإو قطنملا امدختسا دق ىنارصنلا توهاللاو

 نم اونكمتيل ؛ اضيأ ةفسلفلاو قطنلا اوملعتي نأ دبال هنآ ذثموي نوملسملا « نوركفملا

 ! مہترظانم

 اذه نع نيملسملاو مالسإلا ىنغأ اف . . ةداج اهنم رثكأ ةيثبع ةيلمع  انرظن ف - اإ
 ء ةنسلأو نآرقلا فالح هنايبو هحرشل لئاسو نع ىنابرلا نيدلإ ىنغأ امو « ىتوهاللا ثبعلا

 نل هب متكسمت نإ ام مكيف تكرت ١ : - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا(مهنع لاق نيذللا

 ,' « یتئسو هللا باتک : یدحب اولضت

 ىه ثبعلا اذه نم هللا الإ هلإ ال ةديقع تباصأ ىلا ىولبلا تناك دقف « رملا ناك اأو

 ةأشنو 1 « مالكلا ملع ١ مساب ىمالسإلا خيراتلا ف رهتشا ء « ىمالسإ توهال » عاتطصإ

 ء هللا الإ هّلإ الل اًيفسلف اًيقيرغإ ايسفت عنطصت ىتلا « ةيمالسإلا قرفلا » مسأ هيلع قلطأ ام

 ! ناطلس نم هب هللا لزنآ ام

 ةمالإ روهمج سمت ال « نيركفملا * نم ةفثاط ف لاح ىأ ىلع ةروصح ىولبلا تيقب دقلو
 تايضتقم نم تايضتقم عاطتقاب بدي داسفلا ادب ىتح < هترطف ةمالس ىلع ىقب ىذلا

 ٤ رهام ١ اهيلإ بذتجت « قرفلإ » تأدب انهف <« ةحاسلا نم اهجارحخإو هللا الإ هلإال

 قحا نيدلا ىلع ارقب نيذلا ءالعلا نم مهيلإ هجوما دقنلا نم مبب ىمتحتل مهعنطصت

 بذتجاو قرفلا كلت نم عبنام أوسآ نم « ىتاجرإلا ركفلا ١ ناكو .ةميلسلا ةرطفلاو
 1٩ ريهاخبا»
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 . . رصاعملا ىركفلا وزغلا وهف ةمألا خيرات ف ثدح ام اوس امآ

 ءىش لغوتی رل اک اہعایح یف لغوتف . . لبق نم هل لیثم ال ءاوخ یف ةمآلاو وزغلا اذه ءاج

 . ۰ لبق نم
 رثانتم تاتف الإ اهنم قبتي ملو « اهتايضتفم مظحم هللا الإ هلإ ال نم عطتقا دقو ءاج

 دواد وبآ هج رعخآ ٤ ر
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 نأ ىلإ برقأ ىه انإ . . ةحيحص ةسرام الو ةحيحص ةدابع الو ةحيحص ةديقع نوكي ال

 . . حورلا نم ةيواحخ - ديلاقت اياقب وآ  ديلاقت نوكت
 دق تناك اهيف رصحناو اهيلإ رسحنا دق ٠ نيدلا * ناك ىلا ةيدبعتلا رئاعشلا ىتح

 حيرلا كلت  ةرثانخلا هاياقبب سالا كسعت ةدش ىلع  نيدلل دعي مو . . ديلاقت ىلإ تلوعت

 . . تالاجملا ىتش ىف ًالعاف اًيقيقح اًنيد ناک نأ موی هل تناک یتلا ةعفادلا

 نإرمأ ۔ لبق نم انرشأ اك ۔ نيملسملا ةايح ف ىقب دق ناك « هلك راسحنالا اذه عمو

 تثش نإ لق وأ « ةالصلاو « ةعيرشلا قتيبطت امهو « دعب راسحنالا امهيلإ لصي ل ناريحأ
 . ةدابعلا رثاعش

 أ هوحميل ىركفلأ وزغلا ءاج يذلا وه اذهو

 « اهعايضتقم نع هللا الإ هّلإ ال راسحنأ دعب الإ ءاج ام هتاذ وزغلا نأ ًالوأ یسنن الآ انیلعو

 اذه الو هنأو . . ىركقلا وأ « ىداصتقالا وأ « ىسأيسلا وأ « ىركسعلا وزغلا هنم ءاوس

 بورحلا ىف ةركنملا ةميزملا وبرج دقو « ىمالسإلا ماعلا وزغ لع ءادعألإ ؤرج ام راسحنالا

 . لوألا ةيبيلصلا

 . . نوصيرتي اوناک مهنکلو

 تأدبو .- ةيفوصلا ردخو ىثاجرإلا ركفلا ردخ تحت  وفخت تذحأ دق ةمألا !ودجو الف

 ‘ هللا اهرمأ اک هب مهبهرت ام ةرقلا نم ءادعألل عت دعت ملف ‹ اهنید تایضتقم نع لفغت

 بکانم یف یشق الو ‹ هللا اهرمآ ایک ملعلا بلطت الو هللا اهرمآ اک ضزألا ةرامعل طشنت الو

 اك ضزألا ف نیکمتلا بابسأ ةزايح ىلإ یعست الو « هللا اهرمآ |ک هللا قزر نع اًنحب ضزألا
 اباي ىف ینابرلا لدعلا سرامت الو « هللا اهرمآ ایک اھنیب (یف ةوحألا سرامت الو « هللا اهرمآ

 . , هللا اهرمآ اک

 اًداسف !اوثاعف مهلجرو مهليخب !وءاجو . . اهوعيضي ملف ةحئاس ةصرفلا !ودجو ذثدنع

 نكلو « لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا ةرثادتملا اياقبلا كلت وه مالسإلا نم ىقب ام لك ناك
 نيدلا اذه نوفرعي مهف « رثانخلا تاتفلا كلذ ءاقب عم ةنينأمطلاب اوسي اونوكي ل ءادعألا

 : ضإألا ف ًالعاف هنم ءزج یأ یقب ول ثدحم نآ نکمی اذام نوفرعیو « ایج



 ,Pf مهءانبآ نوفرعی ایک هنوفرعي باتکلأ مهانيتآ نيذلا {

 ثاعبنالا ىلع هتردق وه _ بج قرشتسملا لاق اك - نيدلا اذه نم مهعزفي ام دشآ نإ

 ! دحآ بستحم ال ثیح نم ةاجف

 ىتلا «» ةموثرجلا » تيقب دقف « ةيدبعتلا رثاعشلا تيقيو « ةقبطم ةعيرشلا تيقب اذإف
 ! راذنإ قباس رغب ةأجف طشدت نإ نکمي

 اتهاب ًالظ تناك نإو ىتح «‹ نيدلا نم ةيقابلا ةيقبلا كلت ىلع ءاضقلا نم نذإ دبال
 ! نيدلا ةقيقح

 وزخلا قيرط نع اياقبلا هذه ةلازإل - دهجو ديك نم اوتوأ ام لكب - ءادعألا لمعو
 ٠ ةلودلا د ةلازإ ىلع هتاذ تقولا ف مهصرح عم « ةصاخ لوبطساإو ةرهاقلا ىف « ىركفلا

 . ٩ مالسإلا ةلود » اهرابتعاب اهوح نوملسملا فتلي ىتلا

 نآ ول ٹدجب نآ نکمی ناک ام ریٹکب لھسآ ناک ہنکلو ‹ ڈلھس مھمامآ رمألا نکی لو

 اذه رمأ نم هيعت امل حيحص قيبطتو « اهنيد ةقيقحب قباسلا اهيعو ىلع تناك ةمألا

 . .نيدلأ

 اع ءىش لإ الصي نإ اططح امهم ةينويهصلاو ةيبيلصلا ىلع ليحتسملا نم ناك ذثدن

 : هباتک مکح ق كلذ ررق هللا نآأل « اررهظ ضعبل مهضعب ناک ولو « هل نوفدهپ

 . #  طی نولمعی اب هللا نإ ‹ انش مھدیک مکرضی ال اوقتتو اوربصت نإو
 ىنثا لالخ هنع !وزجع ام ةمألا هذهب اولعفي نآ دحإو نرق لالخ ىف !وعاطتسا مهنکلو

 ةقيقح نسم ءارخلا نم ةمألا هيناعت تناك ام ببسب كلذو . . نامزلإ نم ارق رشع
 . . هللا الإ هّلإ ال تايضعقم نم ءاولا . . مالسإلا

 . . نيدايملا ميج یف اخساک مهحاجن ناکو . . نيدایملا ميج ىف احساک مهموجه ناک

 ريختلا اذه ةمألا لاح ريغت فيك ىضاملا نرقلا خيرات عجأري نيح ناسنإلا بجعيو

 اذه نم اءزج نكلو . . تناك ىتلا ريغ ىرحخأ ةمآ اهمأكل ىتح « دحإو نرق ف عزفملا

 اذه خسمت نأ لبق ةمألا لاح ناك فيك ناسنإلا ملعي نرح « لوزي - لقألا ىلع _ بجعلا

 انإ . . < ةمآ ريح ١ نوكتل ؛ هللا اهجرحأ ىتلا « ةيمالسإلا ةمألا » نكت م اهنإ . .ريحألا خسملا
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 نأ هلوح ْنَع صبرتي ىذلا ۲« ضيرملا لجرلا ١ كلذ تحب تناك . . ٩ ةمأ اياقب ١ تناك

 . ةربحألا هسافنأ ظفلي

 نولوقي . سائلا هب ثوللضي ىركفلا وزخلا ةاعدل اًدنس هتاذ ئيسلا عقإولا اذه ناك دقو

 «اومدقتتو « اورحتتل « هوذبناف . . سيئبلا لاخلا اذه ىلإ مكلصوأ ىدلا وه نيدلا نإ : مه

 . . لاج لك ق اوقلطنتو

 ىف اتيكقتو اًمدقتو اًقالحأو العو ةوقو ةماركو اّرع الإ هلا نيد ناك | . . اوبذكو
 . . ضرألا

 نوكي نأ بجع الف « هلأ نيد نم رشبلا ههوش ام وه ضزألا ىف اًدوجوم ناک یذلا اینو

 رودي اب یعو لع اوٹوکی ل نیلا كلذ ف سانلا نکو . . اساکتناو ةیارزو اًقعضو ارحأت
 ‹ قحا هللا نيد وه سیل هب نوکسمثیو هيلع نوصرج ام ناب یعو ىلع مه ال . ۔ مشوح
 مهئايحإل ال « مهيلع ريحألا ءاضقلل مهئادعأ ططخم وه هيلإ تَرَعْذِي ام نأب ىعو ىلع مهالو

 . . مهب قحلي نأ اکیشو ناک یذلا تاولا نم

 دقف ء“* نيصلخ ريغ وأ موعد ىف نيصاغ بيرغتلا لإ لئاوألا ةاعدلا ناك ءاوسو

 ىلا ةمدخلا تاذ ءادعألل ىدؤب لّمْعَتسملا ليمعلا نأ كلذ « ةدحاو ةيلمعلا ةجيعنلا تناك

 سالا نأل « روجأملا ليمعلا نم عقاولا ف رطحآ نکی نإ « روجأملا ليمعلا ابدي

 . صالخلا قيرط ىه اهيلإ مهوعدي ىتلا ةوعدلا نأ نونظيف « ةرهاظلا هتبيطب نوعدخي
 ۽ مظنلإو راكفألاو ديلاقتلاو تاداعلا . . ءىش لك ىف لماشلا رييغتلا ىلإ ةاعدلا اعد

 أ نومضملاو ةروصلأو
 ءالمع !وناك ولو - ةرهج مالسإلا وجاب نآ لاا ةعيبطب نوءرجي اونوكي مل رمألا ءدب فو

 مهنم ىرت نیح مہب كتفت نإ نکمی ناک نیدلا ایاقہب ةكسمتسملا رھا ا نال < نیروجام

 . نيدلإ ىلع اشرص اقوجه

 لهجلاو ةيعجرلاو فلخسلا ةجاهم كلذكو . . نكم رمأف « ةيلابلا ديلاقتلا » ةمجاهم امأ
 أ ٤ نیدلا لاجر 3 دومجب هلک كلذ طيرو . . سرملاإو

 ناك انإو - ةسند تاوهش وأ اًبصنم وآ ةرهش وأ ًالام رجألا ناك ءاوس  نیروحأم ءالمع مهلك ارئوکی م ( ) ١

 اوناك - اعیح - مهنکلو « تاوعدلا بب همالس] مدنیو هدالب مدخب هنآ ةقيقح ني هنآ ینعمب اًصضلخ مهضعب
 . برخلا ميما حاسإلا عاضحإ اودارأف ؛ ىبرغلا ىدالا قوفتلا مامأ اًيسور نمزهنم
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 لصو دقف كلذ دعب ام امأ ! هدب ةطقن الإ نكت من اهنكلو . . ءدبلا ةطقن تناك اذكه

 !“ نايحألا ضعب ىف عذقملا موجها لإو « ىنلعلا موجها ىلإ رمألا

 ءاغلإ ىلإ ةوعدلاو « باجحلا علخو روفسلا ىثعمب « ةآرملا ريرحت » ىلإ ةوعدلا تماق

 ميلعتلا ءاغلإ ىلإ ةوعدلاو « ةيصخشلا لاإوحأألا نوتاق ىف رثكألا ىلع  اهرصحو « ةعيرشلا
 تايلمعلا ةرادإل اساس ابرلا رارقإ ىلإ ةوعدلاو « دودحلا قيضأ ىف هصيلقت وإ ىنيدلا

 ءاغلإ ىلإ اًمومع ةوعدلاو . . ءاسنلا وأ لاجرلل ءاوس ىزلأ رييغت ىلإ ةوعدلاو « ةيداصتقالا

 . ةيبرخلا ةايلا رهاظم نم رهظم لك ذاختإو ةيمالسإلا ةايلإ رهاظم نم رهظم لك
 . . فلختلا ىلع ءاضقلاو رضحتلاو مدقتلا ىوعدب

 هنأ هرييغت ىلإ ةاعدلا ىلع َرمألا هس دقق ةيمالسإلا ةايلا رهاظم نم 4« رهظم # لك امأ

 هيمترهظلا كلذ ءارو ةبلص ةيقيقح ةدام نود « بسحف ١ اًرهظم * لاوحألا بلغأ ىف ناك

 هيلإ نيعادلا ىلع َرمألا لهس دقف ةيبرغلآ ةايح-ا رهاظم نم ٩ رهظم » لك امأو ! طوقسلا نم

 ! ديلقتلا لهسأ امو . . ةيقيقح ةخبص سيلو « ديلقت درج هنأ

 أ برغلا دنع ام ةقيقح ناك هوسرأم ىذلا الو <« مالسإلاةقيقح ناك هيلع اوضق ىذلا ال

 ىلع مهدنع ناك نكلو « ةايحلا تالا نم ريثك یف ربك داسف برغخلا ددع ناک دقل

 سفنلا ةليوط ةرباثمو « لمعلا ىلع دلجو « ىميظنتو ىجولونكتو ىملع مدقت لقألا
 ىلع نيرداق اوناك وأ كلذ نم اًيش ةاعدلا كئلوأ ملعت لهف . . ةيولطلا ةياغلا ىلإ لوصولل

 الؤه هملعت ىذلا اينإ . . ؟ نيرحآالل هميلعت ىلع نيرداق وأ باب نم اوتاک لهو ؟ هملعت

 . . قطابت الو ظفحت الب هلکف داسفلا امآ . . عفان ءىش لک نم اروشق ناک سانلل هوملعو

 ! ناقتإیو

 او -اعيل اب اوماق ىتلا « ةضهنلا ١ عيضأ امو ! مهمم* رغصأ امو ! ديبعلا هفتأ ام الأ

 ! . . ىمالسإلا ماعلا ضارمأ

 ىلإ مهدریو ء مهنيد رمآ سادلل ددجج ‹ ديدج یمالسإ ثعب ىلإ ةجاح یف رمألا ناک دقت

 لع لمتشي ١ اًيررتاكيراك * اسر ةيرصلا مارهألا ةفيحص ىق نيعاج حالص رشت ةيداليملا تايتيتسلا لئآوآ ىف ( ) ١

 مستو كيد ةروصلا لفسأإ فو ! ةيمجرلل ازمر فلش 1 ىلإ ههجو ىأ بولقم عضو یف اح بکری یودی لحر
 هتاجوزو - ملسو هيلع هلا لص .. هللا لوسرب ضیرعتلاو ٤ ةعستلا حرز ىدانفأ دمع د مسرلا ناونعو تاجاجد

 . لثموي مئاقلإ ماظتلا ةيامح ىف ًداهس رمألا رم دقخ عشبلا حقوتلا اذه عمو . . حضاو
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 كبر محر نم الإ ذثموي ةحاسلا ىف نيدوجولا نكلو . . اهنع اولض وأ اهوكرت ىتلا ةداحسإ

 فارحنالا نم اهانفصو ىلا ةررصلا ىلع < نرديدتم ۶ امإ مهف < كلذ ىلع نيردأق !ونوکي م

 رايت ىف نوفرجنم « نيدلا نم نوخلسنم امإو « اهايضتقمو هللا الإ هّلإ ال ةقيقح نع
 ! # نودتهم مآ نوو # . . عايضلا مهعلتبي ثيح لإ اًصكر نوضكري « بيرغتلا

 نوبسجب مهو ايندلا ةايحل-ا ف مهيعس لض نيذلا ءالايعأ نيرسحألاب مكشينت له : لق #
 مه ميقلالف « مهأيعأ تطبحف هئاقلو مہر تايآب اورفك نيذلا كتلوأ . اًح نونسحي مهن

 . "  اتزو ةمايقلا موي

¥ # 3# 

 لئأاسوو <« ميلحتلا جهانم : ةنكملا لئاسولا لك بيرغتلا ةيلمع ف تمدختسا

 ىطاوشلاو « ٠ ةررحتملا ةأرلا » و < انيسلاو حرسملا مث « ةفاحصلا ةصاخو «مالعإلا

 . . ةصقارلاو « ةيئانغلاو ‹ ةيليثمتلا ۲ قرفلا * مادقتسأو « ةيريصنتلا سرادملاو ء ةيراعلا

 ۽ طالتحالا ىلإ ةرعدلاو « 4 ىروطتلا ١ ىنيورادلا ركفلا رشنو « ةيبرخلا بادآلا ةمحرتو

 . . . و « مالسإلا ةياإر تحت عإيتجالا نم الدب ةينطولإو ةيموقلا ىلإ ةوعدلاو
 هرهظم نم ءىش ىف ملسملا ريغو ملسملا نيب زيمت نأ عيطتست دعت مل دحاإو نرق لالح فو

 ٤ ! نوملسملا ١ و ؛ مهنف ىق ءالصأ ١ تاجاوخلا # نأ : دحإو ءىش ىف الإ . . هرب الو

 ! نودلقم

 ليق نم انركذ دق « اهتايضتقمو هللا الإ هّلإ ال وه ةلاجعلا هذه ىف انثيدح روع ناك ذو

 ةرتفلا ىف اديدش اسحنا نيملسلا سوفن ف ترسحنا دق تناک هللا الإ لإ ال تایضتشم نآ

 كلذ نم مغرلا ىلع ىقب دق ناك نكلو « حورلا نم ةيواخ ديلاقت ىلإ تلوحتو « ةررحألا
 ىلإ مكاحتلا وه « ةليوط ةدم ةيمالسإلا ةمألا هدنع تفقو ريحخأ زجاح هلك راسحنالا

 ةايح نم هوحميل + ءادعألا ءاج ىذلا وه اذه نإ : القو . . ةالصلا ةماقإرو « هللا ةعيرش

 ىف كلذ دعب ةمئاق هل موقت ال مث « مالسإلا لع ريحلألا ءاضقلا ارضقي ىكل « نيملسملا

 . . ضزألا

 ( :فارصالا ۴١ .

 )  ) ۴فهلا : ١۳ ٤دا ,



 . اهيلع ءاضقلاب مهرظن ىف ةليفكلا لثاسولا اه !وذختا دقف ةعيرشلا امأف

 ىتلا مكاحملا !وغلأ ذإ .. ةعيرشلا همكم ال يلمع اًعقاو ءدب ىذ یداب اوثدحأ دقق

 لاوحألا مكاع الإ اوقبي ملو .. ةيئانجلا لاوحألاو ةيندملا لاوحلالا ىف ةعيرشلاب مكحت
 مكحت ةليدب مكاع اوثدحتسأإو « ةيعرشلا مكاحملا » مسا اهدحو اهيلع اوقلطأو ؛ ةيصخشلا

 ةوقب اضرف سانلا ىلع اذه ضرفو « ىعضولا نوناقلاب ةيئانا لارحألاو ةيندملا لاوحلالا ىف
 ‹ ةيحات نم جاجتحلالا توص اومتك لب « كلذب اوفتكي لو . ىبيلصلا ىركسعلا لالتحالا

 لهو! ٩ ابروآ لشم » العجم ىذلا « مدقتلا * وه اذه نآ ىرحآ ةيحان نم سانلا !ومهفأو

 نم ءیش یف ٤ ابرو لثم ٭ اوتوکی نأ نم دعبآ ىلإ ۔ اًیرکسعو اًیحسور ۔ نوموزھملا علطتی
 نع دومجلإاو < فلختلاو روصقلاب ةعيرشلا نومهتي ةثلاث ةهج نم اوحار مث !؟ ءايشأألا

 ! « رصعلا تاروطت * ةقحالم

 . . اهنع مهفرصي ام سالا ىلع اوطلس دقف-اهلك رئاعشلاإو  ةالصلا امآو

 ىذلا ىأ « ٩ نيدحملا ١ ةيصخش نم  انيسلاو حرسملاو ةصقلا ىف - ةمئادلا ةيرخسلا

 ءوسو هثبخو هقافت نمو « ًاتایحآ هرکف قالغنإو هتجاذسو هتلفغ نم « ( 1 ) رتاعشلا یدؤي

 اب رشدلا لئاسو لكب ىقلخلا داسفلل دمعتملا رشدلاو ! اتايحأ  نيدتملا هرهظم عم - هتيوط

 ةرورض ىلع مئأدلا ساحلإلاو « ةيراعلا ئطاوشلاو اينيسلاو حرسملاو ةصقلاإو ةفاحصلا اهيف
 ةثشنتو « ؛ لالغآلا * نم قاتعنالاو « ةيلابلا ديلاقعلا * ميطحت و « ررحتلا » و < روطتلا»

 !! دوعت نلو تبغ ماوقآ تاس نم اہنآ ىلع ةالصلا ىلإ رظنت سانلا نم لایجأ
 ؟ هللا الإ لإ ال نم یقب دق ناک اذایف « نامزلا نم نرق لالح « هلک اذه مت نیحو

 ۽ ةورع ةورع نيذلا اذه ىرع نضقنتل ١ : - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر قدصو

 اضقن نهرخآو « مكحلا اضقن نموأق « اهدعب ىتلاب سائلا كسمت ةورع تضقن الك
 ,"ءةالسلا

 ! یوتسم ٤ للعآ ١ لع برودب مات رھظ ایاف + دسب رھ دق نویزغیلتلا نکی مل( 1 )

 . دمآ مامإلا آور ( ۲)
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 هللا الإ هلإ ال ضقاوت

 نع اشيدح فاعضأ فاعضأ ؛ ءوضولا ضقاو ١ نع انثيدح ناک اذال یردآ تست
 1! . . هللا الإ هلإ ال ضقاون»

 نم ءالعلا نم نإ _قحلل  لجسن نأ بجيف « كلذ ىلإ تدآ ىتلا بابسألا تناك اأو

 نم ءاوس « هللا الإ لإ ال ضقاون ىف عرثك اوثدحت نم هللا همر ميقلا نباو ةيميت نبا لاثمأ
 حرشلاب هولمش الإ اهبنإوج نم ابناج اوكرتي ملف « بولقلا لاعأ وأ حراوججا لاعأ
 . . نايبلإو

 ضقن نأل « رصاعملا ليحل ا ههجاوي ام ةلكشلا نم !وهجاوي ل ىمادقلا ءاهقفلا ناك اذإو
 هللا اهررق ىتلا ةبوقعلاب لباقي ناكو « ثودملا ردان ارمأ ناك ىنرألا لايجألا يف هلا الإ هّلإ ال

 لإ ةجاح ىف ةيضقلا تراصو « ةصاخ ربحا نرقلا ىف رمألا دشا دقف « هنيد نع دتري نمل

 . . ڭایبو ربکذت

 _؟ححصت نآ یغبنپ میهافم» باتکو ؛رصاعل ا انعقاو ١ باتك یف - لبق نم تحبضوآ دقو

 هذهف . . سالا ىلع ماكحأ رادصإ ىلإ هللا الإ هّلإ ال ضقاون نع ثيدحلا نم فد ال انن

 مہنأل ء هللا الإ إال تايضتقم نم هولهج ام سانلا ميلعت ىه انتمهم انإ . انتمهم تسل
 ؟هیف مه ام مه هللا رێی یکل مهسفنأب ام نوریخب فیکف كلذ اوملعتي مل نإ

 .“ ( مهسفنأب ام اوریغی یتح موقب ام ریغی ال ہللا نإ

 نولماع مأ - ىئاجرإلا ركفلا عم - نوتظي اولظ نإ مهسفنأب ام ایش سانلا ریغي نلو
 نوقطنيو « دحاو هللا نأ مهسفنآ ةليخد ى نونمؤي اومادام < هللا. الإ هّلإ ال ىضتقمب

 ! هللا الإ لإ ال مهتتسلأب

 ! سانلا نم اًدحاو اًقيرف اوسيل هللا الإ هّلإ ال ضقاون ف ثيدحلا نوهركي نيذلاو

 ء ١+ : دعرلا ( ) ١
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 وأ «مهسفنأل اوفشتكي نأ نوهركي « اهتقيقح نع نودترملا « اهتايضتقم نم نوتلفتماف
 ! اهنع اودترأ دق مهنأ مهنع سانلا فشتكي

 نحن له ١ باتك تجرحأ نيح ىننآ - !كحضي ام ةيلبلا رشو  ةرم ركذآ تلازم

 تجرح كنآ تحمس : ىل لاقو هرمع ليتقم یف باش ینراز ۰« ةقباس ةرتف یف « نوملسم

 ةخسن ىنررعت نأ نكمي لهف « هتءارق ف بغرأ اأو « ٩ نوملسم نحن له 3 ناوئعب اًباتک

 مايآ دعب هب اذإو . باتكلا نم ةخسن هتيطعأو ! رطاخ بيط نع : هل تلقف 1؟ اهأرقأل

 ىسفن بسحأ تنك دقف 1 هآرقآ نأ ديرأ ال 1 كباتك « مع ١ اي ذح : ًالئاق حل اهديعي ةليلف

 ىلع ینعدو « كباتك ذخف ! السم نوكأ الآ تیشخ هضعب تآرق الف ! هتءارق لبق السم

 ! ملسم یننأب ینظ

 نعو « بأوصلا نع اذه هفرصت دعبو « هتلفغو باشلا اذه ةجاذس نم مغرلا ىلعو
 نوري . . فولأو تاثم لب « كلذ عنصي ىذلا هدحو سيل هنإف « نيدلا اذه بجاولا دحللا

 !لامرلا ف مهسوءر نوئفديو « اهب دحأ مهڙكذي نأ نوهركيو « مهسفنأ ةقيقح ةهجاوم نم
 أ ردخملا یتاجرإلا ركفلا لامر

 نم مبنآ نوفرعيو « هللا الإ هّلإ ال نم مهفقوم ةقيقح نوفرعي مهف « مهنم ءاثبخا امآ
 نوموقي ام ةقيقح سانلا فشتكي نأ نوهركي نكلو « اهمده ىلإ نوعسي نمو « اهتادعأ
 دوهيلا نم هللا الإ هلإ ال ءادعأل مهتلامع ةقيقح سانلا فشكي نآ تاذلاب نوهركيو «هب

 هجو ىف نوو « مهتقيقح نيت ىتلا ةفشاكلا ءاوضألا مث نم نوهركيف « ىراصنلاو

 .. تافصلا نم رّغنم لكبو « « فرطتلاب * مينومهتي ٠ ةروعسلا بالكلاك اهيلماح

 ! مالظلا ىف مهسفنآ نورادي مهلعل

 نيذلاو هللا نوعداخي . نينمؤمب مه امو رحآلا مويلابو هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو
 مهو اضرم هللا مهدازف ضرم ميبولق ف . نورعشي امو مهسفنأ الإ نوعدخي امو « اونمآ
 ! نوحلصم نحن انإ اولاق ضرألا ف اودسفت ال مش لیق اذإو . نوبذکی اوناک اب میلا باذع

 اك نمؤنأ اولاق سانلا نمآ امك اونمآ مف لیق اذإو . نورعشي ال نکلو نودسفملا مه مہنإ الآ
 اذإو ! انمآ ارلاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو . نوملعي ال نكلو ءاهفسلا مه منإ الآ! ؟ءاهفسلا نمآ

 f f , م۹۹۵۹ ہہ ۱۳۸۰ ماع بایکلل لوألا ةعبلعلا تره ( ) ١
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 ف مهدمیو مہب یزهتسپ هللا ! نوتزهتسم نحن انإ ! مکعم اإ اولاق مھنیطایش یل !ولخ
 اوناك امو مترات تحبر اف « ىدهأب ةلالضلا اورتشا نيذلا كئلوأ . نوهمعي مہايخط

 .« نیدتهم
 <« اولكأپو <« اوشيعي نأ توديرب نيذلا ۲ وسلا ءامدع ۶ نم رجنآ قيرف ةمثو

 الإ لإ ال قشاقح هبضغت نم بضغي امال اولاق نإ هلک اذه عیضی نأ اوفاخیو ءاوعتمتیو

 : مهیف هللا لاق ءالؤهو ! للا

 نولكأي ام كئلوأ « اليلق اًتمث هب نورتشيو باتكلا نم هللا لرنآ ام نومتكي نيذلا نإ #

 .” ¢ ميلأ باذع مهو « مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو « رانلا الإ مهخوطب ىف
 مهوهجأو ول مهنم ساتلا بضغي نأ نوبحب ال نيذلا ١ نيبيطلا ١ نم ثلاث قيرغو

 ۽ هللا ىلإ ممتوعد ىف ىدجأ كلذ نأ نوبسحيو « مهافارحتا ىلع نوتبربف « مهرمآ ةقيقحب
 رمآ يتلا ٩ ةنسحلا ةظعولاو ةمكحلا ١ ىضتقم وه كلذ نإو « ةوعدلل اوبيجتسي نأ ىجرأو

 ىلإ عدا ل : یلاعتو هتاحبس هل لاق نیح اہ وعدپ نا ۔ ملسو هيلع هللا یلص ۔ هلوسر هللا

 - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا نأ نوسنيو « € ةنسحلا ةظعوملاو ةمكتللاب كبر ليبس
 اهلعج ام مالكلا نم شيرقل لاق دق - هرمأل ةعاط مهدشآو <« هبر دارمب رشبلا ملعأ وهو

 ! انمالحأ هّفسو انته باع دق ادم نإ : لوقت

 نم سیلو « هثيعب دحأ ىلع اًماكحآ ردصن ال ۔ ارم انفلسآ اک ۔۔ لاح یآ لع نحو

 موي هيلع انبساحيس هللا نإو ء انقانعأ ىف ةنامأ هنأ رعشن ىذلا انفده نإ ٠ كلذ افده

 ححصيأو « هللا نيد نم مه نيأ اوفرعيل ؛ قئاقحلا سانلل نيبن نأ « هئادأب مقن ن نإ ةمايقلا

 , . ليبسلا ءاوس ىلإ مهنم هيدي نآ هللا ءاش نم هفقوم
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 ةقمال لظت تليق اذإ للا الإ هل ال نآ- یثاجرإلا ركفلا رثأتب ۔ ساتلا نم ریثک بسح

 ‹ اتیعم ادحاو المع یتآی نأ الإ ء لعف ایھمو لاق اھم هنع طقست ال « هلک هرمع اهیحاصب

 هيلع هللا لص ۔ دمع ىلع لزنآ اب رفکو « هلوسرو هلاب رفک هنآ هيف ءلمب نلعي نآ وه
 1! ملسیو
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 هدا إو هرفك ناك ايهم ۔ لقع نم ةرذ هسأر ىف ناسنإ كلذ عنصي نلف لامل ا ةعييطبو
 هلاني نأ نود داهشألا سوعر لع هرفكب حرصي نأ رفاكلا نمأي ثيحب عمتجملا للحت اذإ الإ
 . . سائلا نم یذآ

 ركفلا ىف ةروفخم صاعم هب موقي ام لكو ! نمؤم وهف رفكلا ةملك همغب قطني مل اذإف
 ! ةيصعم نايإلا عم رضي ال : نولوقي هباحصأ نأل « ىتاجرإلا

 ىذلا ء یتاجرإلا ركفلا ىف نايإلا ىمسم نم لمعلا جارحإ ةيضق شقانن انه انسلو

 نم أوس ةيضق شقانن امنإ . لمعو لوق ناميإلا ù : : فلسلا لوق ةيرص ةضقانم ضقاني
 . رفكلا ةملكب حيرصلا قطنلاب الإ ضقتنت ةت ال هللا الإ هل ال نآب رظلا یہ «كلذ

 رقأ السم رفكن ال » ميلاعتلا ةلاسر نم ريحلألا دنبلا ىف هلا همحر انبلا نسح مامإلا لوقي

 ةملكب رقأ نإ الإ ‹ ةيصعم وأ ىأرب <« ضئارفلا ىدأو « امهاضتقمي لمعو « نيتداهشلاب
 هجو ىلع هرسف وأ « نآرقلا حيرص بذك وأ « ةرورضلاب نيدلا نم اًمولعم ركن وأ « رفكلا

 . * رغكلا الإ 5ًايوأت لمتجم ال المع لمع وأ « لاحب ةيبرعلا ةخللا بيلاسأ هلمتحت ال
 موزل نم هعپتتسي امو <« نایيإلا ىف فلسلا لوقب ۔ للا هحر - مزتلم ةلاقملا كلت ىف وهو

 اهضقنت نأ نكمي هللا الإ هّلإ الل ضقاون كانه نآب ركذمو « هلا الإ هّلإ ال تايضتقمب لمعلا
 !! اہ اًتامیإ سانلا دشا نم هنآ یعداو « همفب ناسنإلا اہب قطن ولو « اهوصآ نم

 وأ « سانلا ضعب مهوتي امك اندلا ةايلا یف یتح الو ٠ یوعد طق نکی م نایولا نإ
 ! سانلا نم ریثک

 نأ ودارأ ىتلا ةلالدلا ىطعي ال ةتجرملا هب جتي ىذلا « هبلق نع تققش تققش اله ۵ ثیدحو
 فيسلا عفري ۔ « ححصت نأ یغبني میهاقم * باتک ف تلق اک - وه ايئإ . هنم ًاهودمتسي

 لوسر دمع هلا الإ هّلإ ال همفب لاق ناسنإ لتقي نأ زو الف « اًبذاك وأ اًقداص املاق نمع
 اطوقي نآ دعب لتقي نأ زوج ال لب . . هسفن ةليحد ىف اہ نمؤی نآ نود اًدوعتم امٰاق ولو ‹ هللا

 ! ةفيقحلا ىف اهب نمؤی ال هنآ انسفنآ ةلیخد یف نیدکام انک ولو
 عضوم انهو ! امعايضتقمب لمع نود دبألا ىلإ مالسإلا ةفص هيطعت ال اهنكلو ]

 ! هلک هرمع هب قصلت انآ نونظی نیذلا عم فالخلا

 ةضورفم ةالص لوأ تقو ناح مث « مالسإلا ةفص ىطعأو « هنع فيسلا عفرو « اهاق ول
 اذإو !؟ همكح اف . . ىبأف ةالصلا لإ ىعدف ( اب هقطن نم رثكألا ىلع تاعاس دعب یآ )
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 هللا الإ هلإ ال تلق دقل : دحلا ذيفنت دنع لاقف “' هيف هللا مكح وهو . ةدرلا دح هيلع قيط
 ىضتقمب مزتلي نأ الإ ةيناثلا ةرملا ف فيسلا هنع عفرت ىله ؟ هعفنت لهف ! هللا لوسر دمحم
 !؟ سانلا مامآ اًقافن ولو ةالصلا ىدؤيف هلا الإ هّلإال

 اوناك نيذلا نيدترملل - هنع هللأ ىضر  قيدصلا ركب ىب لاتق رسفي ىذلا وه اذه نإ
 اولكن مهنكلو « نوجحيو « نوموصيو « نولصيو < هللا لوسر دمحم هللا الإ هل ال نولوقي
 . . ةاكزلا وهو ء هلأ الإ هّلإ ال تايضتقم نم لحاو ىضتقم نع

 لوسر دمع هللا الإ هّلإ ال نولوقی اًموق لتاقت فیک :  هنع هللا یضر  رمع هلأس نیحو
 الإ همدو هلام ینم مصع دقف اهاق نم : ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاق دقو < هللا

 قرف نم نلتقأل هشلاو : لاقو . لالا قح ةاكزلا نأب  هنع هللا ىضر - قيدصلا هركذ ؟ اهقحب
 هردص هللا حرش دق رکب اب تیآر نإ ام هللاو : هنع هللا یضر رمع لاقف . ةاكزلاو ةالاصلا نوب
 . قلا هنأ تفرع یتح لاتقل

 نيدلا نم مولعم راكنإ وهو « اهضقاون نم دحاوب « هللا الإ هّلإ ال كئلوأ ضقن دقل
 نع اوفكي مل مهو « مالسإلا ةفص مهيطعت الو « مهيمحت الو ٠ مهعفنت دعت ملف « ةرورضلاب
 ! ريدقت لقأ ىلع ةليللاو مويلا ف تارم سخ اب قطنلا

 . . هللا الإ هّلإ ال ضقاون نع ثیدح-ا ىلإ دوعنو

 ىتح الو هرمآ ف شقاني دحأ الف « ركذ ىلإ جاتي الف رفكلا ةملكب قطنلا امأف
 : هل نولوقيسف ةحيرصلإ رفكلا ةملكب قطني اًناسنإ اودجو ول مآ نظلا ناك نإو . . ةئجرأا
 ايش دصقت كنأ دبال ! ةملكلا هذبب لوقت ام دصقت كنأ لوقعلا نم سيل 1 خيش اي آل
 , . ارنا

 ء منصلل دوجسلا : اهنم ءاهقفلا ددع دقغ « رفاكلا الإ اهيتأي ال لاعأب نايتاإلا امأو

 نود نم ميرحتلاو ليلحنلإو ٠ فحصملا ةناهإو «  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا بسيو
 , . هللا

 ةيميت نبا لوقي اك - نكلو « ارْفَك لتقي مآ ادح لتقي لله « ةالصلا كراتل ةيسلاب ميدق ىهقف فالح كانه ( ١

 ةلواعو ماي ةثالث هسبح دعب ) ةالصلل هكرت ببسب لتقل ضرعتي نايإ ةرذ هبلق ىف ناستإ دجوپ اال ۔ هللا همر
 عقاولا ىف. اذه نأ دقتعأو ! هيف كش ال فك فاك ناک اذ الإ « ةالصلا مدع لع صم یقبب مٹ ( هتیاتتسا

 ! رمملا دمستملا ةالصلا كرات لوح ىرظنلا فالفلا مسج ىلمعلا
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 نأ نم حضوأ اهنأل « ثيدحلاو ميدقلا ىف سانلا لك نيب قافتا معضوم ةرحأألا الإ اهلكو

 ةفآ وه هيف لد اف هللا لرنأ ام ريغب عيرشتلا ىآ .۔ هللا هنود نم میرحتلاو ليلحتلا امأ

 . . رصعلا اله

 ىذلا رفكلا سيل . . رفك نود رقك هنإ : - هنع هللا یضر ۔ سابع نبأ لوقب نوجتحي
 ! ةللا نم جرج

 نأ ىخبني ميهافم *» و « رصاحملا انعقأو » ف عضوم نم رثكأ ف كلذ تشقان دقو

 : ةعيرس ةملك نم انه سأب الو « 1ححصت
 نومكجم .. نييومألا نودصقي - الؤه نإ :  هنع هللا ىضر - سابع نبال سانلا لاق ال

 سيل هنإ .. رفك نود رفك هنإ : ةريهشلا هتلوق لاق ؟ مهيف لوقلا اف « هللا لزئأ ام ريخب

 . . ةلملا نم جرخج ال رشك . . نوملعت ىذلا رفكلا

 مهملظ ببسب - نييومألا نع دحأ لاق اف «  هنع هللا ىضر ۔ سابع نبإ قدصو

 ِ أ رافك مخ]إ : مہعافلاخو مهروجو

 لزنآ اهب مكحم مل نمو # ةميركلا ةينآرقلا ةيآلا لوعفم لاطبإ نكي مل كلذ ىف رسلا نكلو
 -هنع هللا ىیضر - سابع نبا نع كلذ ردصي نأ هلا ذاعم . ." ( نورفاکلا مه كئلوأف هللا

 من نمو * : لماشو ماع اهظفل ايب مهدحو ليئارسإ ىنب قح ىف تلزت اہآ ىلع اھلیوأت الو
 كلت فرص اہب داری یتلا تالعتلا ہذه نم ةلعت یآ الو . . مکحم م نم لک یآ ٤ . . مکحم

 . . . اهرهأظ نع ةمكحللا ةيآلا

 ء ًاهوضقاني ملو « اهوشقاني ملو « هللا ةعيرشب لمعلا اولطبي ل ةيمآ ىنب نأ رمألا ناك اهنإ

 ‹ هلا عرش ىلع مدقم وأ <« هللا عرش ءاضم عيرشت اهيف نوعقي ىتلا تافلاخملا نإ : اولوقي ملو

 اك ء ىلمعلا قيبطتلا ىف اهوفلاح طقف مه نإ . . هللا عرش نم فورظلا عم اًبسانت رثكآ وأ

 لعجي ملو « اًعيرشت ةقرسلا لعجي مل هنأل ء كلذب رفكي الو « هللا رمآ ىنازلإو قراسلا فلاخي

 ريغ ةبوقع اي نإ وأ اهيلع ةبوقع ال هنإ : لقي لو « عيرشتلاب اههحبي مل ىآ « اًعيرشت انزلا
 ةقرسلا ىف اهلك هتأيح ىف ركفي ملو نزي ملو قرسي من ولو رفكل كلذ لاق ولو . . هللا اهعرش ىتلا
 1 . . انزلأ وأ

 . ££ : 3دا ا( ) ١

3! 



 اًقلاخ هب ماق ىذلأ لمحلاب ةقلععم هللا لزنأ اب مكحي مل نم رفك ىف نذإ ةيضقلا تسيل

 « هللا مرح ام لالحتسأب ةقلعتم ىه اينإ < ارقك نوكي دقو ةيصعم نوكي دق اذهف « هلا رمأل

 : هللا نود نم ميرحتلاو ليلحتلاب . . حيرشتلاب ةقلعتم ىأ « هللا لحأ ام ميرحت وأ

 اتمرح الو « انؤابآ الو نحن ءىش نم هنود نم اتدبع ام هللا ءاش ول اوکرشآ نیذلا لاقو
 . “' & ءىش نم هنود نم

 ؛ هب اوماق حراوج اب المع نکی م ۔ لبق نم اترشأ اہک ۔ نیکرشم نیکرشملا لعج یڈلاف
 هلحأ ایش هیق ومرح وأ « هللا همرح اًئیش هيف اوحابآ ‹ هللا نود نم هوعرش اًسیرشت ناک اہنإ
 ام ريغ لوقن انكلو اذك لنآ لاق دقل : اولاق مہنأك « هلل ؟ادنأ مهسفنأ نم اولعجف « هللا

 نيح هبحأص رفكي ىذلا « مكحلا ١ وه اذهو . . هللا ررق ام ريغب رمألا ىف مكحنو «لاق

 . هسرامب م مآ « عقاولا ماع ف هسرام ءاوس « هب موقی

 هللا يضر - سابع نبا لوقب !وجتحجي نأ نوديري نيذلا ةواغع تطقس دقف كلذ حضتا اذإ

 نع ردصي نأ نكمي ال رمآ وهو « هللا لزنأ اه ريغب عيرشتلا ىلع اًقبطنم هولعجيل ۽  هنع-
 : باتكلا حيرصل فلاغ هئأل « هلع هللا یضر- سابع نبا

 . «  ؟ هلا هب نذأي مل ام نیدلا نم مه اوعرش ءاکرش مه مآ

 نوفلاخج ىتلا ةيمآ ىنب تافرصت ضعب مهتلاه نيح نيملسملا ضعب ىلع رمألا سبتلا انإ
 هنع هللا ىضر ۔ سابع نبا مه نيبف « مالسإلا نم مهجرخت تافرصت اہنآ اوتظف « هللا رم اهب
 اورفكيف « هلا عرشل اًقلاغ اًعيرشت اوعرشي ل مبأل « دحل ا اذه ىلإ لصي إل نييومألا رم نأ -

 ء نيلوأتم ريغ وآ « نيلوأتم هللا رمإوأ اوفلاخ طقف مه نإ « ةلملا نم اًجرخ فك كلذب
 هللا الإ هلإ ال اوضقني مل مهنإ ىرخأ ةرابعب . . نوملسم مهنكلو « ةاصع كلذب اوحبصأف
 هلع هللا يضر - سابع نبا اهایس « ةيصعم مهلمع ناكف « هللا ةعيرش ريغ ةعيرش ذاختاب

 . . ٩ رفک نود افك 3

 ةدحأو ةرم الإ - ريحلألا نرقلا لبق - حقي أ وهو ء هللا لزنأ ام ريخب عيرشتلا عقو نيحم امأ

 ىف هللا همر ريثك نبأ لاق دقف « هللا ةعيرش نم الدب « قسايلاب » اومكح نيح راتتلا مايأ

 : (نونقوي موقل كح هللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ :  ىئاعت هلوقل ءررسفت
 : هبت ام لاق
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 ء رش للك نع یهانلا + ريخ لک ىلع لمتشملا هللا مكح نع جرح نم ىلع ىلاعت رکنی ۵
 ‹ هللا ةعيرش نم دنتسم الب لاجرلا اهعضو ىتلا تاحالطصالاو ءارآلا نم هاوس ام لإ لدعو

 مهئارهأب ابنوعضي ىتلا تالاهجلاو تالالضلا نم هب نومكحج ةيلهاجلا لهأ ناك ايك

 ناخ زيكنج مهكلم نع ةذوخأملا ةيكلملا تاسايسلا نم راتتلا هب مسكجج اكو « مهشارأو
 مئأرش نم اهستقا دق ماكحأ نم عومج باتك نع ةرابع وهو « قسايلا مه عضو ىذلا
 اهذحأ ماكحألا نم ريثك اهيفو « اهريغو ةيمالسإلا ةلملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم « ىتش
 ةنسو هللا باتکب مکا ىلع هنومدقی اًعبتم اًعرش هینب یف تراصف « هاوهو هرظن درجمب
 لإ عجری یتح هلاتق بجي رفاک وهف مھنم كلذ لعف نمف « - ملسو هيلع هللا للص  هلوسر

 . « ریشک الو لیلق یف هاوس مکح الف « هلوسرو هللا مکح

 ءالؤه دنع ةفلاخملا « مجحب » اًقلعتم ةيمأ ىنب لمعو مهلمع نيب قرافلا نكي مو

 ةرملأ فو « قيبطتلا ىف اًنايصع ةرم تناكف « ةفلاخملا « عونب 2 اًقلعتم ناك انإ ءءالؤهو

 . هللا لرئ ام ربخب اًعيرشت یرحشالا
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 ‹ هللا الإ هّلإ الل ضقان هللا لزنآ ام ريغب حيرشتلا نآ نيبتو ‹ ةروصلا هذهب رمألا حضتا اذإ

 ضقان كلذك وه « هللا لزنأ اه فلاخ عيرشتب - ملعلا عم -اضرلا نأ فرحن نأ ىقب دقف

 : هللا الإ هلال

 نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيلإ لرنأ اب اونمآ مہ نومعزي نيذلا ىلإ رت مآ
 ؟لالض مهلضي نآ ناطیشل! دیریو ‹ هب اورفکی نآ !ورمآ دقو توغاطلا ىلإ !اومکاحتب

 یف اودج ال مث ٭ مھنیب رجش ایف كومکحب یتح نونمؤب ال كبرو الف .  . . '(اًديعب
 .*  [يلست اوملسیو تیضق ام اجرح مهسفنآ

 هتنسب نوذخأي باحصأو نويراوح هتمآ نم هل ناک الإ لبق ةمآ ف هللا هثعب یبن نم ام ۵
 ام نولعفیو « نولعفي ال ام نولوقي فولح مهدعب نم فلخت اہنإ مث « هرمأب نودتقیو
 نمو . نمژم وهف هناسلب مهدهاج نمو . نمم وهف هديب مهدهاج نمف . نورمڙيال

 . ۸ ص چ رٹک نبا ںیست 2( )
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 . ٤ لدرخ هبح ناییإلا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هبلقب مهدهاج
 دقف ركنا نمو ‹ ٌیرب دقف هرک نمف . نورکنتو نوفرعتف ءارمآ مکیلع لمعتسي هنإ

 ." « ماتو یضر نم نکلو «ملس

 . . نيلياقتم نيهجو تاذ تناك نإو « ةدحاو اهلصأ ىف ةيضقلاو

 نم اولعج مينأل « هللا الإ هلإ ال اوضقن دق هلا لزنأ ام ريخب نوعرشي نيذلا ناك اذإف
 وأ ‹ هللحیف ءیشلا یف مکحب هللاو « لاق ام ریغ نولوقی مهو لوقی ها « هلل ادادنآ مهسفنأ
 اوناك اذإ . . هللا لحأ ام نومرو « هللا مرح ام نولحيف « هررغ ایکح نومکحي مهو « همرحم
 اولعج دق هنوعبتيو عينصلا اذه نوضري نيذلاف « اذه مهعينصب هللا الإ هل ال وضقن دق مه

 هل دادنآ ال هنأب یضقت یتا ؛ هللا الإ هلإ ال كلذب ارضقنف « هلل ادادنآ نيعرشملا لوه نم

 ء هللا لاق ام ريغ ءالوه لاقو هللا لاق دق : اولاق مہک مہنأب كلذ . ءاکرش الو هناحبس

 الؤه مکحو ۽ مرحو لحاف هلآ مکح دقو . هلأ نود سم ءالوح هلاق ام انيضترا نحنو

 ! ءاثعيتاو مهمكح نحت اتيضترا دقو « هللا مرح ام اولحأو هللا لحأ ام !ومرحف

 لطبي نأ مكاحلل نأ نظن انك : لوقي نم مهنمف . . كلذ لوقي عبطلاب مهلك سيلو

 نأ مكاحلل نأ نظن انك : لوقي نم مهنمو ! كلذ فورظلا تضتقا اذإ ةعيرشلاب لمعلا

 : لوقي نم مهنمو !! هل حابلا « داهتجالا نم اذه نأو ! فورظلا بسانتل ؛ ماكحأألا ريخي

 ءادعأ اب هجاوي ىتلا ةوقلا كلمي ال هنأل ؛ كلذ عنصي نأ ٠ رطضم # مكاحلا نإ

 . ." مهنمو . . مهمو . . مالسإلا

 ‹ لبقيأل اهيأو هللا دنع ذع لبق اأ ىف ثحبلاو « نونظلا هذه « زرف » ددصب انه انسلو

 ‹ ةقيقحلا سانلل نيبن نأ تلق اك انفده انإ . . اهيلئاق ىلع مكحلا ددصب اتسل اننأل

 . . مهفقاوم اهثرض ىلع !وذختيل
 الإ لإ دال ضقان هللا لزئأ ام ريغب عيرشتلا نأ ةئسلإو باتكلا نم نيبتت ىتلا ةقيقحلاو

 هذه ىف نايإلا فعضأ نأو ‹ هلأ الإ هلإ الل ضقان هللا عرش ريغ عرشب اضرلا نآو هللا

 - هنايإ عم ۔ توكي دقو < نمؤم وهف هباقب مهدهاج نمو 3 بلقلاب ةدهاجملا وه ةيضقلا

 . ملسم اور ( ¥ ) ملمس ءاور ( ۱ )

 . دارأ نم هيلإ عجرولف  ةعيرثلا قيبطت لوح * باتك ىف اهلك ليطابألا هذه تدنف (۳)
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 هريصقت مغر هنكلو « لعفي ملو كلذ نم رثكآ وه اهب ةدهاجملا هعسو ف ناك اذإ « اثآ
 نايإلا فعضأ وه ىذلا _ بلقلاب راكنإلا نآو . هبلقب دهاجم مادام ناييإلا ةرقاد نم جرغال

 مث ؛كيضريال ركنم اذه نإ مهلا : لوقيو ءايسلا ىلإ هيفك ناسنإلا عفري نأ هانعم سيل

 درجمب الو ركنملا كلذ ىف ناسنإلا كراشي الآ - ىلارخلا لاق اك  هاضتقم نإ ! هيف سمغنی

 أ هيف روضح-ا ىلع روهقم ريغ مادام هيف روضحلا
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 ‹ هللا الإ لإ الل كلذك ضقان وهو « هللا لزنأ ام رغب عيرشقلا ةيضقب لصتي رخآ رمآ

 ةقيض ةيواز ف هرصحت وأ « ةايلا نع نيدلا دعبت يتلا بهاذا نم « بهذم » قانتعا وه

 ! ةيطارشميدلأو . . ةيموقلاإو ةيناملعلاو ةيكارتشالاو ةيعويشلاك « اهنم

 ىف « نييلا » اهطوقس دعب نايب ىلإ ةجاحس ىف مويلا ةيكارتشالا الو ةيعويشلا نكت م ابرو

 لاق _ لأ هحر ةبيطلا ف طرفم بيط . لجرل بجعأ تلزام تدك نإو . . بهاذا ةحاس

 ولو هللا الإ هّلإ ال لاق اًدحأ رفكن ال : ىمالسإلا لمعلا نم ىدايق عضوم ىق وهو موی تاذ

 . . هل رفغو لئاقلا هللا محر ! اًيعويش ناک

 . . نايب ىلإ ةيكارتشالا الو ةيعويشلا جات ال « الك

 . .“ نايب ىلإ جأتحت تاذلاب ةيطارقميدلاو « ةيموقلاو ةيناملعلا نكلو
 لصفت طقف ىه اينإ . . هبراحت الو نيدلا ضقانت ال انآ ةضيرع ىوعد تاذ ةيئاهلعلا

 !! ةسايسلا نع نيدلا

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا « تأسسؤملا ١ مكح نعو « ةسايسلا نع لوزعملا نيدلاو

 للص دمحم ىلع لرنملا نيدلا وه نوكي نأ الإ نيد ی نوکی دق . . ةيركفلاو ةيعايتجالاو

 هللا لاق ىذلا وهف .. ملسو هيلع هللا للص دمع ىلع لزنآ ىذلا نيدلا امأ !- ملسو هيلع هللا

 : هيف

 . "4 . . هل كيرش ال ء نيملاعلا بر هلل ىتاعو یایعو یکسنو یتالص نإ لق

 ‹ ىنايإلا ىضتقملا : اهانيمسو قباسلا لصفلا ىف اهانيب ىتلا تايضتقملا وذ نيدلآ وهو

 ىركفلا ىضتقملاو « ىقالحألا ىضتقملاو ٠ ىعيرشتلا ىضتقملاو « ىدبعتلا ىضتقملاو

 . ٤ ةرصأعم ةيركف بعالم + باتك یف ڈليصفت اهلك بهاذا هذه تشقان ( ۱)

 ۱1۳۹1۳ : ماسئالا ( ۲ )
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 ىف نيدلا رص نأ ديري ٤ بهذم ١ لکو .. یریبعتلا یضتقلاو ‹ یراضحخلا یضتقلاو

 تايضتقلا ةيقب بود ىقالحألا ءاضتقم وآ « ىدبعتلا ءاضتقم وأ « هدحو یناییڑلا ءاضتقم

 ريخ نيد -نيقيلا هجو ىلع - وهو ء هللا الإ هّلإ الل ضقانم وهف ىعيرشتلا ىضتقملا ةصاخو
 ىلا ةئالثلا ةيسيئرلا روذحلا دحأ هنأل ٠ ةصاحخ يعيرشتلا ىضتقملا لوقنو . . هللا نيد

 نم ءیش اھدعب یقبی ال ۔ اھنم دحاو وا اھلک ضقنت نیح ۔ یتلاو ‹ ناےإلا نرکت
 .ناييإلا

 برخ ا دشأ ةعيرشلا قيبطث نوبراجج مهو مهسفنأ ةليخد ىف نوملعي مهسفنأ نويناملعلاو
 براحنال نحت : ایلاقو سالا ىلع اوك كو ۽ هساسآ نم نيدلا اذه نوضوقي مہا

 ىرع ةيقب ايثاقلت كلذ دعب ضقعنت ةعيرشلا ةورع نوضقني نيح مهأ نوملعي مهال « نيدلا

 !" «ةالصلا اضقت نهرحأو « مكحلا اًصضَقن نهوأف » ! نيدلا

 ضراعتلا ام : نولوقي ‹ ساتلا نم قيرف دنع قيرب تاذف  ةيبرعلا ةصاحخو - ةيموقلا ام

 برعلاو ؟ هل لمعيو هنيدب ظفتحي نأو « اهلجأ نم لمعيو هتيموقب ناسنإلا ظفتحي نأ نيب
 برعلا نأ لطاب هب داري قح هنکلو- قحس اهرهاظ یرعد ووذ ةصاخ ةيموقلا نوقنتعب نيذلا

 هنيدب ازتعم ناسنإلا نوكي نأ ىف ررضلا امف « ضزألا عوبر ىف هورشنو مالسإلا اوله نيذلا مه
 !؟ هتبورعب ازتعمو

 نوكي نأ هل هللا ءاش ام وأ « اًيسينودنأ وأ « اًيدنح وآ « اًيکرت وآ « اًیبرع ناسئإلآ نوکو

 كلتو .. نيعم ناسل مهو « ةئيعم اضرأ نونطقي « نينيحم موق ىف دلوملاب قلعنت ةلأسم
 كءاعتنا عمطقا دحأل لوقي الو « امأش ىف مالسإلا لخدتي الو « اهيف ناسنال ةدارإال ةلاسم

 بیهصو ۽ ٤ ىسرافلا ناملس » مالسإلا ىف ىمسي  هنع هللا یضر - ناہلس لظ دقو . اهيل

 اماذ تاءامتتالا هذه نأل ؛ « ىشبا لالب ١ یمسی لالپو ٤ یمورلا بیهص» یمسی

 . . مهوصأو مهالو مهاولأ تفلتخا نإو «نيملسم مهلك اوحبصأف « مالسإلاب تغبطصا
 رشي وأ « هلع هلصفي وأ « رحآلا نع نيملسملا دحأ لزعي ازجاح تاءامتنالا كلت دعت ملف

 . مالسإلا فالح هب رتعي ایش هسفٹ یف

 . قباسلا لصفلا عجار ( 1)

 . هيلز ةرأاشإللا تقيس ( ۲ )
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 , “4 ةفاك ملسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا ابيآ اي

 جراح ءیش هنم ىمي ال هلک هئایکب .. مكنم دحأإو لك ةفاكبو « مکتفاکب یآ

 مهلك نورعشيو « هللا الإ هّلإ ال ةيأر تحت مهلك نوفقي ‹« نيملسم مهلك اوراصف . . مالسإلا
 : ةدح اولا ةيارلا كلت ىلإ ءايتنالاب

 .؟  نودبعاف مكبر انأو « ةدحاو ةمأ مكتمآ هذه نإ

 . ۰ ریض اھیف نکی  كلذک تناک الف

 دعب جرزفلاو سوألا نيب ءاضغبلاو ةقرفلا ريثيل ؛ ثيبخلا ىدوهيلا كلذ بخش نيح امأ

 : لوقي اًبضاغ مهيلإ  ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسر جرح دقف « مالسإلا (يهنيب دحو نأ

 . . ةنتنم امإف اهوعد !؟ مكينارهظ نيب انو ةيلهاجلا ىوعدبأ
 . . نازل وه اهو

 نيملسملا ةقرفتل مآ !؟ ىه مالسإالآ !؟ ىه هللآ !؟ نازیملا اذه یف مویلا تایموق عضو ایف

 !؟ ضعبو مهضعب نيب ءاضغبلاو ةقرفلا ةراثإو < ضعب نع مهضعب
 ملسملا نم لإ برقأ ىبرعلا ىنارصنلا : اهلئاق لوقي ىتلا ةيموقلا ف هللا مكح امو

 !؟ ىناتسکابلا

 دعب اقل مهعلتبيل ؛ مهقزميو مهقرفي نأ دارأ نيح  مهودع نآ نوملسملا ىري الآ . . مث

 دارأ ام هل ناكف « مهيف ةيموقلا تارعللا ةراثإ لإ أمل دق  عيج مهو مهعالتبا نع زجع نآ

 !؟ قیوطتو قیزتو قیرفت نم
 !؟ هلا الإ هّلإ ل ضقنت هذه اہتروص ىلع تایموقلا ذه نأ یف دحآ كشي كلذ دعبفآ
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 ! ىربكلا ةنثفلا ىهف ةيطارقميدلا امآ

 . . لبق نم ةيكارتشالا ةنتف ىف مهضعب حقو اك مويلا ةاعدلا نم ريثك اهيف عقي ةلعف

 عم مهنكلو . هللا ىلع مهيكزن الو هللا ءاش نإ ةاعدلا ءالؤه صالحإ ىف كش ىدنع امو

 ببسب رمألا مهيلع سہتليو . . مالسإلا مدخت اهنوبسحي ةيطارقميدلا هذه ىف نوعودخ كلذ

 نوبسحيف « ةيمالسإلا ةمألا اب هللا مزلأ ىتلا + ىروشلا * نيبو اهنيب یرهاظلا هبشلا

 . 5 : ءاينألا ( ۲) . ۲١۸ : ةرقبلا (۱)
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 ! ةدحسإو ةنيجع ىف امهجزم نكمي نيسناجتم نيئيش وأ « اًدحاو اًئيش ةيطارقميدلاو مالسإلا

 حورل ةيقيبطتلا ةروصلا ىه اوبسحيل ىتح ةيطارقميدلا ىلإ مهبذجج ىذلا نأ بسحأو
 يتلا تاناضلاو « هل اهتبساعو ىطارقميدلا ماظنلا ف مكاخلا لع ةمألا ةباقر وه « مالسإلا

 مظنلا طسو ىف مهسقنأ ىلإ ةاعدلا كئلوأ رظن اذإف . . ةلودلا ءازإ درغلل ةيطارقميدلا اهلفكت

 ةوعدلا ىم اًيطارقميد اًماظن انل تيلاي : !ولاق مهلتقتو مببّذعتو مهدرشت ىتلا ةيدادبتسالا
 ! دادبتسالاو فسعلا نم امهطاجرو

 . . ةيطارقميدلاب ةعيدخا رربي ال اذه نكلو ! معن

 هکولس شو هرکف یف یرستو « هتدیقع نم قلطنت «ملسملا ةايح يف یربک ةيضق كانه نإ
 عرفتيو ؟ هنود نم وأ « هحم ىرخأ ةملآ مآ هللا ؟ « دوبعملا نم » ةيضق ىه كلت . . لمعلا

 ىه كلت . . ناهيإلا لصأب ةلص اهنع لقت الو « اًرطخ اهنع لقت ال ىرخأ ةيضق اهنع
 ؟ ٩ عرشملا نم ١ ةيضق

 ىف لوفكم داحلإلا « قح نأ تايطارقميدلا ىف ابنایبل یفکیف ٩ دوبعلا نم ١ ةيضق امآق

 ! « ةدابعلا ةيرح » ناونع تحت ممألا كلت ريتاسد

 وه ميرحتلاو ليلحتلا قح نأ تايطارقميدلا ىف حضاولاف ١ عرشملا نم + ةيضق امآو
 نع رظنلا فرصب « لقألا لع اًيرطن « اهلشمي ىذلإ نالربلإو  تاطلسلا ردصم « ةمألل»

 ءارو نم ناطلسلا باحصأ مهو ىقيقحخلا لقثلا مه لاومألا سوءر باحصأ نوك

 اذإ نكلو 1“ ريبعتلا ةيرحو رايتحلالا ةيرحو ىباينلا ليثمتلا ةيحرسم « ةليمحلا ۲ةيحرسملا»
  ةشحافلا حاب ولو همك بقعم الو « ايلعلا ةيعيرشتلا ةا وه نالربلاف ةيرظنلاب انذحأ

 ! ءیش لکو ءیش یا حاہآ ولو ۔اھحابآ دقو ۔ ۃذاشلا ةشحافلا حابآ ولو - اهحابآ دقو

 ىروشلا دصقن اإ .. ال . . ال .. ةيطارقميدئاب توداني نيذلا ةاعدلا لوقيس اته

 ىف دهتجت ىتلاو « - ملسو هيلع هللا ىلص  هلوسر ةنسو هللا باتكب ةموتلملا « ةيمالسإلا

 . . ةعيرشلا دصاقمب ةمزتلم ةلسرملا حلاصملا

 ! كلذ نودصقي مېن یدنع فش الو

 . ۴ ةرصاعم ةيركف بهدم 3 بأتك نم 1 ةيطارقميدلا 3 لصم تشش نإ ارقا (
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 !مالسإلا وه الإ . . ةيطارقميدلا وه سيل هب نوداني ىذلا نإ اّصلخ مه لوق ىنكلو
 ! مالسإلا الإ مسا هل سيلو

 ةيطارقميدلا قبطن نأ ديرن نحن : هل لق « ضزألا ىف « ليصأ » ىطارقميد ىآ لأساو

 ال ةيصخشلا ةيرحلا ىف لحدت اذه نإ : رولا ىلع كل لوقيسف ! رمل ا مرحب نأ ديرن انكلو

 ءادتراب ةأرملا مزلن نآ ديرن انكلو ةيطارقميدلا قبطن نأ ديرن : هلأسإو ! روتسدلا هزيجي

 سصنب ةلوفكم ةيصخشلا ةيرخاف ! كقح نم سيل : روفلا ىلع كل لوقيس | باجحلا

 ىغلنف « نيدلا ميلاعتب مرتلن نأ ديرن انكلو ةيطارقميدلا قبطن نأ ديرن : هلأسإو ! روتسدلا

 لع كل لوقيس . . داحلإلاو داسفلا رشن نم مالعإلا لقاسو عنمنو « انزلا مرحنو « ابرلا

 . . بعشلا ةدارإل الإ ةيطارقميدلا ىف مازلإ ال هنإ . . ةيطارقميد تسيل كتيلقع نإ : روفلا

 . . مهاضر ريغب ايش سانلا لع ضرفت نأ كلم الو

 : لوقی هللأو ‹ ذثموي لاح ا ام

 نم ةريخلا مه نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىصضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو $

 .(  يهرمأ

 اعروصب ةيطارقميدلا نإ : اصلح  ةيطأرقميدلاب نوداني نيذلا ةاعدلل لوقآ ىننإ

 ةيساسأ ةضرأعم ضراعت األ « مالسإلا ىلإ مهلصوت نل ضزألا ىف مويا اهيلع ةدوجرملا
 هذه هتذین ءیش وأ نإ لب .. هللا دنع نم ناک ولو ءیش یاب قبسملا مازتلالا ادبم

 أ هلا دنع نم ءاج ايب مارتلالا وه ةيطارقميدلا

 ىلع نيفرشملا نإف . رحآ بناج نم مالسإلا ىلإ مهلصوت نل اإ اصلح : مه لوقأ مث
 مهنكلو < ضرألا ق دسفم لكلو ثباع لكل باوبألا نوحتفي ةيطارقميدلا « ةبعللا»

 قيرف ىأ قح نم . . ةركاذلا نع بغت م ةيح تلازام رثازحلا ةيضقو ! مالسإلل اهتوحدتفيال
 ! نييمالسإلا الإ . . نالربلا ف ةيبلغأ ىلع لصحجم نأ رشبلا نم

 هل سيلو . . مالسإلا وه هديرن ىذلا نإ . . سانلا عمو « انسفنآ عم ءاحرص نكنلف

 ! مالسإلا الإ مسا

 ١ ( بارحللا : ۳۹ ,
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 نذؤيسف ةيطارقميدلا حوسم اوسبلو « مهتيوه ١ اوفحأ نإ مهنآ ةاعدلا فكئلوأ نسحب الو
 ! دیعب نم مشت « ةيوف مش ةساح تاذ ديصلا بالك نإ ! الک ! نورمیو مه

 . "ي نیکرشلا نع ضرعأو « رمؤت مب عدصاف ل
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 . . هللا ءادعأ ةالارم ىه هلأ الإ هّلإ ال ضقإون ف ىرحخآ ةيضق
 وأ مهءابآ !وناک ولو هلوسرو هللا داح نم نوداوی رحآلا مویلار للاب نونمؤي اًموق دجت ال

 ‹ هنم حورب مهديأو ناميإلا ميولق ىف بتك كئلوأ . مهتريشع وأ مهاوحخإ وأ مهءائبأ
 ‹ هنع اوضرو مهنع هلا ىضر « اهيف نيدلاحخ رامنألا اهنت نم ىربت تانج مهلخدیو
 , & نوحلفلا مه هللا بزح نإ الآ « هللا برح كغلوأ

 ةرصاعملا ةيلهاجل ا نإف ‹ ةيضقلا كلت ىف همسحو ىنآرقلا صتلا حوضو نم مغرلا للعو
 سمح ىف ًاتَهَو دق « ىرحآ ةيحان نم ةيمالسإلا ةمألل مالسإلا ءادعأ ديكو « ةيحان نم
 ء ةنيعم فورظل ىضاملا ىف اذكه تناك ابنأ مهامهوأو « مسح نم ةيضقلا ىف ام نيملسلا

 . دوجو الو ةرورض مويلا ماع ىف ةيضقلل دعي ملو ٠ تريغت دق مويلا فورظلا نأو

 . ةدحاإولا ةيرقلا . . ةيناسنإلا . . ةيملاعلا

 امو « كسرهإو ةنسوبلا دهاشم ىرطاح ىف تلثقت ةدحاولا ةيرقلا ةحيص تعمس ملك

 باصعأب ةحبذملا ىلع جرفتپ هلك ماعلا فوقوو . . شوحولا اهنع ففعتت ةيشحو نم اهيف
 اذه لكو ! نيملسملا ةدابإل هل ةصرفلا ةحاتإو ‹ ىدتعملا باقع عنم ىلع رصي لب + ةثداه

 ! + ديدا ىلاعلا ماظنلا ١ لظ قو ! ٩ ةدح-إولا ةيرقلا * لحاد ق ثدحم

 مبتامسو ةصاخلا ميتا ءالو مه نوكت نآ مخ حومسم ةدحاولا ةيرقلا ف سانلا لك

 اوطعي أو « ماعلا نايكلا ىف اوبوذي نآ مهنم بولطم ءالؤه ! نيملسملا الإ . .ةصاخلا

 نوکتېیو مهششجب نولثمپو مہوطب كورقيو مهولتقي نيذلا ىتح . . سائلا لكل مهتدوم

 ! نوبصعتم مهف الإو . . مهضأرعأ

 : نوداضتي « مهتلذم ىف نوبتاذلا « مهسوفن قامعأ ىف نومزهنملا « نوفعضتسلاو

 ! بیع 1 مکرعاشم یتح وآ مکراکفآ وا ‹ مکتافرصت یف بصعت ةرداب ىلع دحآ ٌنعلَطیال

 . 1 ; ةلداجلا ( ۲ ) , £۹! رجلا 0 1 )
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 مالسإلاو 1 بصعتلاب اومهتتف متنآ اوذشت نآ مکایإ ! ةدحإو ةيرق ناكسك اوحبصأ سانلا

 نع نوضري مهلعل « ىمالسإلا حماستلا ةحفص لاعلا لع اوضرعاف 1! حماستلا نيد

 ! مالسإلا

 . 4 مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نو #

 ." « !وعاطتسا نإ مکنید نع مکودرب یتح مکنولتاقی نولازی الو $
 . ةلذملا نيد سيل هنكلو ! معن حماستلا نيد مالسإلا

 لو ىرحألا نايدألا عابتأ مركأ ىذلا ةيرشبلا خيرات ىف ديحولا نيدلا وه مااسإلا

 : یراصن ذئموي مهو اهلهآ هل لاق ماشلا ةديبع وبأ لحد نيحو أ مهنید اببسب مهدهطضی

 دوهيلا ةينارصتلا ابروأ تدهطضا نحو !  اید لهآ نم اتب فآرآ انید یٰلع ىلع متسلو مدنا

 عم دوهيلا لحر سلدنألا تطقس الو « ةيمالسإلا سلدنألا الإ م یوم اود م مہتدراطو

 . كينالس ىلإ اولقتناف ةيناثعلا ةلودلا متو مث ‹ ىراصنلا داهطضا نم ئارف نيملسملا

 اهقيزقو اهبيرختو مبتوآ ىتلا ةلودلا ةلازإب ةيناثعلا ةلودلل ليما اودر ىتح !وشاع كانهو

 !؟ اهنيد ىلعو اهيلع ءاضقلاإو

 ىذلا وه هنأب زتعملا « ناهيإلاب ىلعتسملا ةزع ىف نكلو . . معن حماستلا نيد مالسإلا

 . نيعئاضلاو نيهئأتلا نيرط عبتي الو ةمأاقتسا ىلع هعبتيو ىدملا قيرط فرعي

 : نيدتحم اونوكي الأ طرشب نكلو « هيف اولخدي مل نيذلا ةلماعم نسي مالسإلاو
 مهورت نآ مكرايد نم مكوجرخڪ لو ‹ نيدلا يف مكولتاقي مل نيذلا نع هللا مكاهني ال

 ۽ نیدلا یف مكولتاق نيذلا نع هللا مكاهتي اعنإ . نيطسقملا بحي هللا نإ ٠ مهيلإ وطسقتو

 مه كتلوأف موتي نمو . مهولوت نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو « مكرايد نم مكوجرخأو
 0 كولاظلا

 اودري نأ نوكلمي الف ضرألا ءاجرأ ىق سانلا مهفطختي « نوفعضتسم مويلا نومتسملاو

 . مهثادعأل ةوادعلا اورهظي الأ فاعضتسالا ةلاح ىف مه هللا حابآ دقو . . مهسفنا نع

 . رحأ ءىش ةالاولإو ‹ ءىش ةوادعلا راهظإ مدعغ . . مهولإوي نأ طق ممل حبي مل هنكلو

 . ۴4 : ةرقلا ( 2 . ^ * : رقبا( 1 )

 م . ۳ص <« ةرهاقعلا عبط « هيليمزو نسج مي ريز نسح ةجرث « مالسإلا لإ ةوعدلا « كلوبرأ .و۔ ت رظنآ ( ۴ )

 . 4۸ : ةحشمملا ( £ )
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 نيئمؤملا نيب الإ نوكت ال هذه .. ةبحلإو <« رصانتلاو « بلقلا ةدوم لمشت ىتلأ ةالاوملا

 لعفي نمو « نينمؤلا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال * .. ضعبو مهضعب
 هللا ىلإو « هسفن هللا مكرذجيو . ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ « ءىش ىف هللا نم سيلف كلذ
 , 7 4 ريصملا

 ناطيشلا لخادم ىللعو « مكسوفن لئاخد ىلع علطملا وهو « هسفن هللا مكرذحي « معن

 اولاوت نأ مكيلع ال : مكل لوقيف « فوخلاو فاعضتسالا باب نم مكيلإ لخدي نأ « اهيلإ
 ! مكنع مهرش اوفرصتو مهونمأتل ؛ رافكلا

 « مش ةوادعلا راهظإ مدع طقف وه اينإ الو ال فاعضتسالا ف ىتح ! الو آل | الک

 . . مهسأپ در نوعیطتست ال متنأو مکیلع ءادتعالل مهزازفتسا مدعو
 ىسفنلا رجالا بيذي هنألو « هللا الإ هّلإ ال ضقني هنأل « زئاج ريغف ىبلقلا ءالولا ام

 : مهلشم حبصيو هنيد ىسيف ‹ مهيلإ ليميف « هللا ءادعأ نع نمؤلا لصفي ىذلا
 ةزعلا نزف 1؟ ةرعلا مهدنع نوغتبيأ « نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي نيذلا $

 اب ارھتسیو اہ رفکی هللا تایآ متعمس اذإ نآ باتکلا یف مکیلإ لزن دقو . ایج هلل

 نيقفانلا عماج هلا نإ . مهلثم اّذإ مكنإ . هررغ ثيدح ىف !وضوخي یتح مهعم اودعقتالف
 . 4 ایج منهج ف نیرفاکلاو

 برح لع نکلو ١ یرقتلاو ربلا ىلع ال » مهعم نواعتلاب فیکف . . بلقْلأ الو ق آذه

 !؟ نيملسملاو مالسإلا

¥ ¥  #F 

 نأ نود رضاحلا انتقو ىف سائلا نم ريثك اهيف عقي ء هللا الإ هّلإ الل ضقاون اهلك كلت
 نم . . ةدابعلا ضقاونو ةديفعلا ضقاون نم اًقباس هيلإ انرشأ ام اهيلإ فيضأ اذف . . اوردي
 ابنوربدي ضرألا نوش مه كرت وأ « لادبألاو باطقألا همكح ىف كرشأ دق هللا نأب داقتعا
 ةثاغتسإو ةناعتساو ءاعد نم « هللا ريغل ىغبنت ال ةدابعلا نم ناولأ هيجوت نمو ! مهتفرعمب

 نم اوناك نيح ىتح ارض الو اًعفن مهسفنأل نوكلمي ال یتوم لإ هجوت ۰ حبذو رنو

 . ۴۸ : نارمع لا( ۹ )

 ١4١. 1۳4 : ءاسلا (۴)
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 ىل ٤ ةعيبطلا ١ نأ وأ « ةياغ الو ريبدت ريغب ةفداصم مت دق قلقا نأب داقتعإا وأ . . ءايحألا

 نيكاربلاو دربلاو رحلاو رطملاو حايرلا رومأ نأ وأ . . قلخلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لک

 . . هللا ةدارإإل اهيف لحد ال ١ ةعيبطلا نيناوق ١ بسح ىرجت . . لزالزلاو

 ۽ هلا الإ هّلإ ال ىلع یّشغی لئاه ماکر انیدل عمجت دقف كلت ىلإ ةموكلا هذه انفضأ اذإ

 كلتو . سانلا ةايح ىف ةلعافلا ةيحلا اهعنحش هللا الإ هّلإ الل دوعتل « ةيقتو ةلازإ ىلإ جاتحم

 . ةيمالسإلا ةرحصلل لوألا ةمهملأ ىه

¥9“ 



 ةيمالسإلا ةوحصلا بجاأو

 هنإف . . لبق نم « ةيحالصإ ةكرح » اه ضرعتت من ةقاش ةمهم ةيمالسإلا ةوحصلا هجاوت

 ىوتسملا اذه ىلع « خيراتلا نم ةقباس ةرتف ةيآ ف مويلا ممجت ىذلا ماكرلا اذه لثم عممجتي

 , . هلک یمالسإلا ماعلا قاطن للعو « لماشلا

 ةينابرلا ننسلا بسح اهجئاتن ىلإ تدأو ‹ ىضالا ىف ةرثك تافارحنا تدجو « معن

 ءازجأ ىف اولضوتو ةرم نويبيلصلا ءاجف . . قلا نم ادحأ باعت الو ريغتت الو لدبتت ال ىلا

 < سلدنألا تعاضو « ةيمالسإلا ةلودلاب اوحاطأو ةرم راتتلا ءاجو « ىمالسإلا ماعلا نم

 . ةمالاب تلزن ىتلا ةديدشلا مصاوقلا نم اهلك تئاكو . . اهضرأ نم نوملسملا درطو

 ةمالا نايك نم اًبناج بيصت تناك دقف « مویلا ثداح وه ام فح ۔ اًیہسن ۔ تناک اھنکلو

 ءاوس لماش عايضلاف مويلا امأ . . ناكم نود ىمالسإلا ماعلا نم اناکم وآ « بناج نود

 . . ىمالسإلا ماعلا ءاحنأ وأ ةيمالسإلا ةمألا نايك ىف

 . . هللا الإ هلإ ال نم ةمألا فقوم وه انرظن ىف رهأظلا ببسلاو

 ىف اهتناكم تبت یتلا ةمألا هله روذج ىه « هللا لوسر دمع « هللا الإ لإ ال نإ

 : ضرألا

 ‹ نيلاظلا هللا لضيو « ةرحنآلا فو ايندلا ةايلا ىف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هلا تبثي

 , ١ & ءاشي ام هللا لعفيو

 . هللا لوسر دمع « هللا الإ هّلإ ال : ديحوتلا ةداهش وه تباثلا لوقلاو

 نأل ؛ ضرألا ىف ةنكم نوكت « اايضتقمب ةلماع « اهولدمل ةيعإو ةمآلإ نوكت ام ردقيو

 نوك نع ًالضف ‹ ضزألا ف ممألا اہب هللا نکمی یتلا نیکمتلا تاودآ لکل ةلماش اہتایضتقم
 وه « هللا الإ هّلإ ال تايضتقمي موقت نيح ةملسملا ةمألل هللا هحنمي ىذلا نيكمتلا

 . ۲۷ : میهاربإ (۲)
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 ۽ تاأودآلا نوذختي نيح نيرفاكلل هللا هحنمي ىذلا < جاردتسالا نيكمت سيلو اضرلا نيكمت

 : فاطملا ةياع ف قحو هللا نم بضغب نكلو
 .) & عوظع كبر ءاطع ناک امو كبر ءاطع نم ءالؤمو ءالؤم ۔دمن دا

 . نوسخييال اهيف مهو « اهيف مهامعأ مهيلإ فون « اهتتيزو ايلدلا ةايحلا ديري ناك نم ل
 7 چ . . رانلا الإ ةرحآلا ىف مه سيل نيذلا كتلوأ

 مهانذحآ اوتو مب اوحرف اذإ یتح ۽ ءیش لک باوبآ مھیلع انحتف هب اورکذ ام اوسنت الف ٭
 ." «نيلاعلا بر هلل دماو « اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسليم مه اذإف ةتخب

 : فلتخ مهرمآف نونمؤملا امآ

 فلختسا اك ضزألا ف مهنفلختسيل تاخاصلا اولمعو مكدم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 ءانمآ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو « مه ىضترا ىذلا مهنيد مح ننكميلو « مهلبق نم نيذلا

 . ) 4 ایش یب نوکرشی ال یننودبعی
 .°) & هبر یشح نل كلذ « هنع اوضرو مهنع هللا یضر

¥ ¥ 

 ناطلسلا لاوزو « اهفلختو ةيمالسإلا ةمألا فعض ا نورسفي ىتلا بابسألا تناك اي

 فلخت وه < ةياهنلآ ىف دحأو ببس لإ اهلك ةعجأر ىهف . . سانلا ىلع ابناوهو اهذو « اهنع

 هذه قاطن نع جراخ بابسألا هذه نم ءىش ال هنأل « هللا الإ هّلإ ال تایضتقم نع ةمألا

 . تاأيضشقملا

 ؛داصتقالا فعض نولوقي . .( ىبرلا فلخبتلا وأ ) ءةيركسعلا ةوقلا فعض نولوقي

 . . ىراضخلا فلختلا نولوقي . . ىملعلا فلختلا نولرقي (  ىداصعقالا فلختلا وأ)

 يتلا هللا الإ هلإ ال تايضعقم تسيل وآ « نولوقي . . نولوقي . . ىقالحڭلا فلختلا نولوقي

 !؟ةيافك ضورف وأ « نيع ضورف تناك ءاوس «‹ اهلك بثاوحلا هذه ةلماش لبق نم اهانیب

 < نورقلا لالخ مكارت ىذلا ماكرلا وه هيف ببسلا ناك دقف ةمالل ريحألا رايهمالا امآ

 ىضتقملا : ىربكلا ةثالثلا روذملا لمش يف لمشو « هللا الإ هّلإ ال تايضتقم ىلع ىّشغف

 . 10 : دره( ۲ ) . ۲١ : ءار ( ۹)

 . ۵0 : روتا ( £ ) ۔ 8-5 : ماسلا (۳)

 . ۸: ةنيبلا(
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 نأ تداكو « ةرجشلا توأهتف .. ىعيرشتلا ىضتقلاو « ىدبعتلا ىضتقملاو « ىنايإلا
 . . للا فطل الرل ضزألا قوف نم ثتجت

 . . هللا الإ هلإ ال ةقيفخ ةمآلا درت تآدب ىتلا ةوحصلا ىف لثمتي ثلا فطل

 . ءاغشلا هللا نذإب نوكي انهو . . ضرلا ناك كلانه

 كردت نأ اه ىغبني امك « هلقث كردت نأ اه ىغبني ليقث الح هجاوت انلق امك ةوحصلا نكلو
 « هتهجاومل مزاللا دهجلا دم

 نم ةليلق ةفثاط دنع سيلو . . هتجلاعم لهستف هيف زجحلا عقو !دحاو ىضتقم سيل هتإ

 . . ةليلقلا ةثفلا اهتكرح قوعت نأ نود كرحعت نأ اهيلع ىلهسيف ةمألا

 . . كولسلا ىف داسفو روصتلا يف داسف . . ريك داسقو « ماش زج هنإ

 وأ « ةايحخلا بناوج نم دحاو بناج ىف 4 ةيحالصإ ةكرح 3 ددصب تسيل ةوحصلا نإ

 . ءأتبلأ ةداعإ ددصب ىه اينإ . . اهنيعب بناوج ةعضب
 ٤ ۔ ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر هلذب قاش اًدهج ةرم لوأ ءانبلا ةماقإ تناك دقو

 نوكت دقف . . ىردأ ايف . . ءانبلا ةداعإ ام « هعم مهيلع هللا ناوضر ماركلا هتباحص هلذبو

 نإ :٠ مهيلع هللا ناوضر هتباحصأل - ملسو هيلع هللا للص - لوسر لاق دقف « قشأ ةمهم

 : اولاق . « مكنم نيسم رجأ هيلع متنآ اهب ذئموي نهيف كسمتملل « ربصلا مايآ مكئارو نم
 . ٩) ہکنم لب » : لاق !؟ مهتم ؤا 1 هللا یبن ای

 ىهو « هتمرو هللا لضفب ةوحصلا تمأق دقف « ةقشملا تناك ايأو ء دهملإ ناك ايأو

 هتمال نيكمتلاو رصنلاب هللا دوعوم ققحتو « اهفادهأ هللا نذإب ققحت ىثح اهليبس ىف ةيضام

 . . ىرحخأ ةرم
 هجولا ىلع هللا تذإب ايب موقتل < ةقدلا هجو ىلع اهتمهم كردت نأ اهيلع نكلو

 الو « رصنلا ئيطبتست الو « قيرطلا ليطتست الو « ىطخلا لجعتست الأ اهيلعو . . لمكألا

 . . فاطقلا الإ قبي لو تناح دق ةرمثلا نأ نظتف رئاشبلا ضعبب عدخنت

 تابقع لکو .. عرمدلأو ءامدلإو قرعلا ىقيو .. دهجلا لك . . دهجلا ىقب لب

 . هللا ةثيشمب رصنلا ىتأي مث . . قيرطلا

WH FH ¥ 
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 هذه ف اهيلإ انرشأ اك . . هللا الإ هّلإ ال تايضتشم نایب وه ةرحصلل ىغبتي ام وأ

 . . ةعيرسلا ةلاجعلا

 ىعولا اذه ىه هترمث « هاجتالا اذه ىف روکشم دهجب تماق دق ةوحصلا نأ كش الو

 قطنت ىلا ةملكلا كلت تسيل هللا الإ هّلإ ال نأ « ةصاحخ بايشلا دنع رشتني ذحآ ىذلا

 . هللا الإ هّلإ ال تایضتقمب لمع . . لمعو لوق ناہیإلا نأو « بسحف ناسللاب

 عدا نظ « اهريغ ىلإ لقتنن ملهف « اهقح تفوتسا دق ةمهملأ هذه نأب نظلا نكلو

 . . مقاولا هبذحي

 : هللا الإ هّلإ ال ضقاون اًيفاو الع سانلا ملعي ىتح اهقح فوتست ال اإ
 هللاو . اه ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسإ دقف هاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف #

 .() & میلع عیمس

 ام ملعي ر اذإ ناسنإلا نأل « هللاب نأيإلا ركذ لبق توغاطلاب رفكلا ركذ مدقت ام ةمكحلو

 الو فاص ریغ هنا لظی . . لت هنایز یف لظیسف ‹ ةيصب ىلع هب رفکی مث « توغاطلا

 . ميلس ءانب هيلع مرقي ال مث نمو . . هلل صلاح

 امو <« ةدابعلا امإو « داقتعالا ًامإ : ىركلا ةثالثلا روذمللاب قلعتم توغاطلإو

 ةثالثلا تالاجملا هذه ىف هللا الإ هلإ ال ضقاون اًديج سانلا نيبتي مل نإف . . عيرشتلا

 . . هللا رمآ اك هلل مهنيد اوصلخب نو « هللا رمأ ايك توغاطلاب !ورفكي نلف «یریکلا
 ٤ هالا 3 لوقن الو  ةاعد لازامو ء ةيضقلا هذه ىف هتياغ ىلإ نايبلا لصو لهف

 وآ « یئاجرإلا ركفلا ريثأتب ءاوس « اهيلع ةبترتملاو « اهب ةقلحتملا اياضقلا نم ررثك ىف نوددرتي
 !؟ ىنالعلا ركفلا ررثأتب وأ « قوصلا ركفلا ريثأتب

 ا

 . . ىفكي ال هدحو نايبلا نإف « ةيمالسإلا ةرحصلل لوألا بج أولا وه نايبلا ناك اذإو

 تاولص اًعيمج ءايبنألل لوألا! ةمهملا تناك دقو . . ءىش متي ال نايبلا ريغب هنإ .. معن

 : غالبلاو نايبلا ىه مهيلع همالسو هللا

 . ۲۵7 : ةرقيلا(
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 . ؟” & مم نیبیل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرآ امو

 . ي نوركفتي مهلعلو مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو . . . $
 ملعي هللا نأل « هدحو - ىغيلبتلا وأ « ىوفشلا نايبلا ىلع رصتقت مل ءايبنألا ةمهم نكلو

 ىف مجاهذأ ىف ةعباق تلظ نإ ‹« سانلا عقاو ىف اًتيش عنصق ال اهدحو ةينهذلا ةفرعملا نأ

 نم كرحتت ل نإ « ةرهابو ةقيمعو ةيوق تامولعملا هذه تناك ايهم « « تامولعم » ةروص

 حراوجلا ىلإ بولقلا نم لقتلت مث « بلقلا ألمي اًيح اتادجو حيصتف بولقلا ىلإ ناهذآلا

 . . ضرألا عقاو ى اًيلمع اًكولس حبصتف
 . . لمعو نادجوو داقتعا : نأيإلا ةغيقح كلتو

 اًكولس اهوحت مث « بلقلا ىلإ نهذلا نم تامولعلا لقنت ىتلا « ةءانبلا ةكرحلا هذهو

 هب موقي نايبلا نم رخآ عون ىلإ جاتحت اهنإ  ىخيلبتلا وأ . ىوفشلا نايبلاب متت ال « اًيعقاو
 . ةيبرتلا وه « مهدعب نم ةاعدلا هب موقيو « مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا

 - ملسو هيلع هللا ىلص - للا لوسر هب یبر یذلا یوبرتلا جهنملا نایب لاج انه سیلو

 . . ةيبرتلا ىف مولا ةاعدلا هذختي نأ بج ىذلا جهنملا الو « مهيلع هللا ناوضر هتباحص
 . .“ صصختم لاج اذهف

 . . ةودق ريغب متت ال ةيبرلا نإف ؛ ةودق نم دبال هنإ : الوأ ةلاجعلا هذه ىف لوقن انكلو

 ةمأللو ‹ مهيلع هللا تاوضر هتباحصل ةودقلا وه - ملسو هيلع هلأ یلص ۔ لوسر ناک دقو

 : اهلمكآب

 هللا ركذو رحآلا موسيلاو هللا وجري نأك نل ةنسح ةوسأ هللا لوسر یف مکل ناک دقن ٭

 , 7 چ یک

 ىف برم مظعأ هتلعج ىتلإ ةيرشبلا تافصلا لكب ىئاعتو هناحبس ثلا هلک دقو

 :رشبلا ةقاط دودح ىف عاطتسي ايب ىه«  ملسو هيلع هللا ىلص - هيف ةوسألا نكلو « خيراتلا

 تايضتقم نم یندألا دحلا وه یندألا اهدح نکلو؟* ٭ اهعسو الإ افن ہللا فلکی ال

 1 ثنا الز ہلإال

 . ٤٤ : لحنلا (۲) ٤ ° میسر ( ۹)

 . هجارحإل ینقفوي نأ هنا وعد « سالا وعدن فیک 2 ناونعب ثحب حار ] ةيئلا ف ( ۳

 . ۲۸۹ ۲ عرقبلا ( ۵ ) . ۴١ : سارحلالا ( £ )
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 قاطن  عساولا قاطنلا ىلع متت نإ نكمي ال - ءاثبلا ةكرح وأ ىف - ةييرتلا نإ مث

 لمحت ىتلا ةبلصلا ةدعاقلا . . « ةدعاقلا » ةيبرت الوأ متي اهنإ . . ةدحاو ةعفد ٤ ريهام

 فكلذل . سالا ةيقب اهقيرط نع ىبرتت ىتلا ةودقلا ىم امعاذ ةدعاقلا هذه نوكت مث « ءاثبلا
 نوكت نأ ىفكي الو « ةودقلل حلصي اع ىوتسم لع نوكت نأ ةدعاقلا هذه ءانب ف مزلي
 ىبرتث نأ ىفکي ال یآ « اہعاذ یف ةروصح تسيل اھتمھم نال « یداعلا یوتسملا ىع
 صئاصخ تاذ نوکت نآ بجیف « اهریغ یبرتل ؛ یبرتت نکلو ‹ اھسفن تاذ ف میقتستل
 . . ريثأتلل حلصتو ةودقلل حلصت ةقثاف

 . ةيبرثلاو نايبلا . . ةوحصلا هجأوت ىتلإ ةمهملل ةعيرس ةراشإ كلت

 زوجي ىذلا رمألا الو « نيا رمآلاب سيل نيرمألا الك نأ ةوحصلا ملعت نأ دبالو
 . . هيف لاجيعتسالا

 نم سائلا سح ىف بسر ام یه همامآ تابقعلاف ۔ یغیلبتلا وأ یمیلعتلا ۔ تایبلا اماف

 بساور یهو . . ریحألا نرقلا ف ینایلعلا رکفلا مث فوصلا رکفلاو یئاجرإلا رکفلا راثآ
 ‹ ةملسلا « قتاقخلا # ةروص سائلا سح ىف ذحأ اهنم ثك نأل « اهتلازإ ف ةينضم ء ةريثك

 نم ريثك رغف « حلاصلا فلسلا اهفرع امك ةنسلإو باتكلا قئاقح ىلإ مهدرت تشج اذإف
 !! نيدلا برخيس ىذلا ركفلا اذهب متتج نيأ نم : !ولاقو اًبجع مههاوفآ سانلا

 ةيعش : هيتبعشب ٩ مالعإلا ١ كانهف . . ةبقعلا ىه اهدحو بسأورلا هذه تسيلو

 موقت ىهف هيوشتلا وأ « شيوشتلا ةبعش امأف ! داسفإلا ةبعشو « هيوشتلا وإ < شيوشتلا

 ةيلاثلاو ‹ اًتيح ةيعجرلاو « اتيح فرطتلاب اهماهتأو « ةيمالسإلا ةوحصلا ىلع شيوشتلاب
 : هللا الإ هّلإ ال ةوعد عم تاد ةيلهاحل لا نديد كلذو . . نيح لك ىف ةصيقن لكبو ء؟' يح

 رھظی نآ وآ مکنید لدہی نأ فاخأ ینإ ! بر عدیلو ‹ یسوم لتقآ ینورذ : نوعرف لاقو ٭
 ١. 4 !۲ داسقلا ضزللا یف

 ركذ نع سانلا ةيهلت وه « رخآ عون نم ىبيرخت لمعب موقت ىهف داسفإلا ةيعش امآو

 ١2 ( عقاولا ماع ىف قيبطقلل ةلماق ررغ لشمس ثبشتلا اهاثعم ةصيقن نريئايلحلا فرع ف ةيئاالا !
 ( ىفاغ :۴1 .
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 ‹دوعصلا نوهركي مث « نوطبهيف ‹ مهزئارغ غدغدي اهب مهلخشو « رحلآلا مويلا ركذو مهبر

 جرت نآ نادیدلا ءرکت ایک ‹ هنم مهجر نآ دیری نم نومواقیو « نسآلا محلا نوئرمتسیو

 . . نونسمل ا امحلا نم اهجرخيل ؛ اببذجي نم مواقتو « نيطلا نم

 اورق ةمالا هيف تشاع ىذلا تلفنملا عقإولا ىه اهمامإ تابقعلاف ةيبرتلا ةيلمع امأو

 لحد الإ ىمالسإلا كولسلا تالاجم نم الام عدي ل « ىدملا عسإو اًتلفت ناك دقو « ةريحألا

 - ةدعاقلا ءاتب ىف  عاغترالا ةرورضو « ىرسلا ىمالسإلا كولسلا ىلإ سائلا ةداعإف . . هيف

 عم هلذب نم ديالو . . دح ىصقأ ىلإ ٍنضُم دهج قتافلا ىوتسملا ىلإ ىداعلا ىوتسملا نع

 .. كلذ

 هبناج ىلإ كانه لب « ةيبرتلا ةيلمع مامأ ةديحولا ةبقعلا وه تلفتلا عقإولا سيلو
 , ,تناأاقع

 اهر وإ < ةيضاملا نيسمغلا تاوتسلا فو . . ىمالسإلا انلاع ىف ةليلق لازتام ةودقلاف

 هذه هيجوتل نيبرلا نم اكلا ددعلا جر نأ لبق « ريهام لا ىلإ - ةلجعتم - ةكرلا تهجتا

 ةوحصلا ىلعو ! نيبرملا ةلقو بايشلا لابقإ ةرثك نم ةرهحاظ ةاناعم مويلا ىناعتو . . ريهالا
 نيوكت ىلع دجب فكعتف « تئافلا نرقلا فصن یف اپعاف ام ضوعت نآ رصاعملا اهعقاو یف

 حبصيسف الإو . . مالسإلا ىلع لبقملا باشلا نم ديازتلا ددعلا ةجاحب نوفوي نيذلا نيبرملا
 بهذتو « هتاعأقف شفت مث « حطسلا ىلع وفطي ريثك « دبز » ةيمالسإلا ةكرحلا ىف انيدل

 . ٠ رايتلا عم ءافج

 . & ضزألا ف ثكميف سانلا عقني ام امو ءافج بهذيف دبزلا امآف ل

 نم ريثك نهذ ىف امامت حضاو ريغ هتاذ « ةيبرتلا  موهضم نإف « نيبرملا ةلق بئاج لإو

 . . هيجوتلاو ةيبرتلا تايلمعب نوموقي

 ىذلا نأل « بناوجلا ةيقب لمهتو اهدحو « ةيداهجلا 3 ةيبرتلاب متبع تاعالا ضعب
 حلسلا داهجل اب اه ىدصتلا ةرورضو « ةيمالسإلا ةكرحلا دض ةرئادلا ةكرعملا وه اهسح لغشي

 . . ةيمالسإلا ةكرخا نع اهاذآ فكل

 تلزامو ٤ رصاعملا انعقإو ١ باتك ىف هتيدبآ ىذلا قباسلا ىيإر نع رظنلا فرصبو

 . ۷: ةا( 5 )
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 ثدحتأ انه ىننإف . . اجاوأ لبق ةكرعلا ىف لوحدلا لجعحت تاعالا هذه نأ وهو «هدنع

 بناجلا ناك ءاوس - ةيبرتلا بناوج نم دحأو بناج ىلع راصتقالا نإ : لوقأف « جهنملا# نع
 نم ديال ىتلا < ةبلصلا ةدعاقلا » ىنبي الو « اماذ ةيبرتلا ةيلمعب لخ  هربغ وأ ىداهجلا

 . . اهئانب

 ةصاخو « بناولا ةيقب لمهتو اهدحو ةيحورلا ةيبرتلاب متبع تاعالا ضعبو
 اهم راهنم ءانب وهف ةيحورلا ةدعاقلا ىلع موقي ال ءانب لك نأ كشالو . . اهنم ىسآيسلا

 قيمعتو ءانبلا خيسرتل ةليسو ىه انإ « اعاذ ىف ةياغ تسيل ةيحورلا ةيبرتلا نكلو . . عفترا
 اذامف « ساسألا قوف اًئيش نين ملو « اهتاذ ىف ةياغ اهانلعج اذإف .. هناكرآ ةيوقتو هسسأ

 !؟ اعنص دق نوکن
 لمهتو ء ةنسلا ملعو باتكلا ملع ۽ ًاهدحو ةيملعلا ةيبرتلاب متت تاعالا ضعبو

 . بناوحلا ةيقب
 اذه ساسأ « ملعلاف » . . ةيمالسإ ةكرح ةبآ ءانبل ةيرورض ةيملعلا ةيحانلا نآ كشالو

 كبر مساب ارقا > : هل لاقف هملعيل ؛ - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر هللا ًارفآ دقو . نيدلا

 ملع <« ملقلاب ملع ىذلا « مركألا كبرو ارقا . قلع نم ناسنإلا قلخ « ىقلخ ىذلا
 . ۳ هلا الز هّلإ ال هنآ ملعاف 3 : هناحبس هل لاقو“ € ملعي ل ام ناسنإلا

 ىف اك اًئیش عصي ال ۔ تاعا ا كلت اہ موقت یتلا ةقیرطلا ىلع ۔ ہدحو ملعلا نکلو

 هللا للص .لوسرلا ثيداحأب نيلاع ٠ ءالع » وآ « ٩ ءاهقف » جرج نأ هتياغ اهنإ ! عقاولا ماع
 !ةدايزالو . . ةنسلإو باتكلا نم ةدمتسملا ماکحألابو < اهفيعضو اهحيحص . ملسو هيلع

 قوف ةمئاجلا بتكلاك _ اهنكلو . . ءالعلا ضعب نس وأ « ءايلعلا دحأ نم ةرركم خسن
 نم ضرألا ف ام حلصي ال دودعع قاطن ىفف تكرحت نإو ! عقاولا ايند یف كرحتت ال  فوفرلا
 أ داسقا

 نأ كشالو . . بناوجلا ةيقب لمهتو « ىسايسلا ىعولا ةيبرتب مشن تاعالا ضعبو

 ىسايسلا اهيعو ةلق نم ةكرخا ىتؤت ام ارثكو . ةيمالسإلا ةكرحيلل ةرورض ىسايسلا ىعولا
 دافنتسال اهجردتست ىتلإو « اهوح كاحت ىتلا تارماؤملا ىدم كردت الف . . ىكرخ ا اهيعوو

 ) ١ ( كمى( ¥ ) , ة١ : ىلعلا :٩4 .
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 ةبئاصلا ةكرلإ رحت الو « ةيبرتلا ىف ىربكلا اهتمهم نع اهلغشتل ؛ ةيبناج رومأ ىف اهتقاط

 . .ءادعألا همسري « بطم ١ ىف عقت وأ « برضّثف زارفتسالل بیجتستف بساثملا تقولا یف

 . . ةبرلطملا ةكرحلا ءانبل ىفكي ال هدحو ىسايسلا ىعولا نكلو

 ! العم . . مهقالحخأ حأصت م موق دنع قئاف یسایس یعو دوجو روصتو
 . . ىبرملا ةيعادلل ىغبني أك هلل اودرجتي إل موق دنع ىسايسلا یعولا دوجو روصت وآ
 وأ «ساتلل قحا ليصوت ىلع ةردقلا ريخب وأ « ءالتبالا ىلع ربصلا ريغب هدوجو روصت وأ

 مقت إل هلك ءانبلا ناكرأو « ىعولا كلذ ديفي اذايف . . ةوعدلا مدخت ىتلا « ةمكحلا # ريب
 ! ؟دحب

 ؛ ىرخأ بئإوج ىلع ركرتل ؛ ةمئاقلا تارا ضعب اهتلمهأ امإ ةيبرتلا نم ةريثك بناوج
 . ةيبرتلا ةيلمع ف ًداصأ اهيلإ ةجاحلاب اهروعش مدعل اهتلمهأ امإو

 ذحأت ال ةيبرتلا نم بتناول ٠ رصاعملا انعقإو » باتك ىف ةلثمألا ضعب تبرض دقو

 نم ابنأ ةيواإز نم انه اهضعب ركذب سأب الو « اهيلإ ةجاحلاب روعشلا مدعل ةيائعلا نم اهظح
 سوفن ىف اهثايحإ ىلإ ةيمالسإلا ةوسصلا هجتت نأ بج ىتلا « هللا الإ هلإ ال تايضتقم د
 . .اهعابتأ

 هديب ىذلا « تيمم لا ىيحملا ‹ عفانلا راضلا « نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نأٻ نيقيلا

 ىنهذلا نيقيلاب _ بلاغلا ف - ىفتكن اننإ !؟ ةيبرتلا ىف انماتها نم هيطعن مك . . هلك رمألا

 ةلزلزذل ضرعتي ىنهذلا نيقيلا اذه نكلو . . هناميإ لحارم لوأ ف نمؤملا دنع لصحتي ىذلا
 : هقلح ىف هلأ ننس نم ةنس ءالتبالإو « ءالتبالا دنع

 نم نيذلا انتف دقلو ؟ نونتفي ال مهو انمأ اولوقي نأ !وكرتي نآ سالا بسحآ . لآ #

 .  نيبذاكلا نملعيلو « !وقدص نيذلا هللا نملعيلف « مهلبق

 المي ؛ یہلق نیقی لإ ینھذ نیقب نم لوحتي یتح « ناہیإلا اذه خیسرتب ینعن مکف
 ةنباث مدقو تباث نرقيب هل ضرعتي ىذلأ ءالتبالا هجاوبو « هللا ردق ىلإ نئمطي ىتح بلقلا
 ؟ . . ثادحألا ام رلزت ال

 ةقطنلاو « ةراحلا ةقطنملا : اهعرئأد ف نيملسملا مظعم شيعي ىتلإ ةثيبلل ةئيسلا راثآلاو

 ء۴۳ ١ : تویکیعلا ( ؟ 7
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 رصقو ‹ طيطختلا هركت ىتلا ةيوفعلاو « ماظنلا هركت ىتلا ىضوفلا : ةرالا ةلدتعملا
 - «٤ رصاعملا انعقأو ىف تلق امك _ كلت . . ةعرسب ئيفطنيو ةعرسب لعتشي ىذلا «سفنلا

 هذه نم سانلا ملست مالسإلا نكلو . . هللا نم ردقب مالسإلا اهيف رشتنا ىتلا ةثيبلا راثآ نم
 مالسإلا ةضبق تفح الف . . ٩ ساللل تجرحأ ةمآ ريخ » مهنم جرحخأف كلذ مهعقاوب ةئيبلا

 نوهركي نییوفع « ماظنلا نوهرکي نيوضوف : مهتئيب بويع ىلإ وداع سانلا بولق ىلع
 دهجلا نم انلذب مكف . . ةعرسب نوئغطنيو ةعرسب نولعتشي <« سلا راصق « طيطختلأ

 نم وه اهجالع نإ : نحن لوقنو « ةيراضح ۶ اومسي ىتلا بويعلا هذه جالل
 . بويعلا هذه جلاعي اًيراضح ىضتقم هللا الإ هّلإ الل نآل « هللا الإ هّلإ ال تايضتقم

 هجاوت ىذلإ شطبلا فتع ةيبرتلا هجو ىف ةمثاقلا تابقعلا ةمئاق ىف عضن نآ دال كلذك

 ةيلاعلا ةينويهصلاو ةيلاعلا ةيبيلصلا هب موقت ىذلا ديكلإو « ةيمالسإلا تاكرحلا هب
 . . اهسافنأ متكو اهيلع قائلا قييضتل ىمالسإلا ماعلا ىف اعؤالمعو

 . .ةيوبرتلا ةيلمعلا مامأ وأ ةيغيلبتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا مامأ ءاوس . . تابقع اهلك كلت
 !؟ .. نكلو .. معن

 !؟ تابقعلا ةماسج ببسب انيديآ ضفنن له
 1؟ ةمايقلا موي هللا مامآ انتيلوئسم انع لمحي نمو

 . بولطملا دهجلإ ةماسج فرعنل ؛ تابقعلا ةماسج فرعن نأ انيلع اينإ ! الك
 . . قيرطلا ليطتسن الو « دهل اب نضن الو « ىطخل-ا لجعتن الو « رصنلا ئىطبتسنالف

 ! تابقعلا نم ربكأ تارشبملا نأ رخآ بتاج نم فرعنو
 هداك ام لكو . . فارحنا نم ةمألا باصأ ام لك دعب « هللا تايآ نم ةيآ اهعاذ ةوحصلا

 . . ديك نم ءادعآالا

 نم هللا الإ هّلإ ال تغرفآ ىتح « ةمألا اهيف تعقو ىتلا تافارحنالا ةماسج ىلإ رظانلا نإ
 ةماسج ىلإ رظانلإو . . ناسللاب قطنت ىتلا ةملكلا درج تحبصأف « هلك حلا اهاوتحم
 ناك « ةصاحخ رسألا نرقلاو « ةريحألا نورقلا ف ةيمالسإلا ةمألل ءادعألا هداك ىذلا ديكلا
 ! ضأألا نم ىهتنا دق نيدلا اذه نآو « ادب دوعت نل ةمألا هذه نآ مزج

 ! ةيمالسإلا ةرحصلا وه ناك . . كلذ سكع ناك بلاغلا هللا ردق نكلو
 ةكرطا ىلإ تيلا ءاوخلا نم - ةيمالسإلا ةوحصلا اهتعطق وأ « ةمألا اهتعطق ىتلا ةفاسملاو
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 سيلف « اًديعب لازام طوشلا نإ : مويلا انلق اذإف . . رمألا ةقيقح ىف ةلئاه ةفاسم « ةيحلا

 ظاقيإل لوذبملا دهجلا نيب قرفو . . لعفلاب هتعطق ىذلا طوشلا نم هتقيقح ىف دعبأ وه
 ثبو « هتكرح ديشرتل بولطملا دهم ا نيبو « قيرطلا ىلع هيمدق عضوو « هتوفغ نم مئانلأ
 . . اهيف طاشنلا نم ديرم

 . . ةقيقحلا ىف ريك همجحو . . ىقيقحل ا همجح هؤاطعإ ىخبني رحخآ رشبم تمثو

 ‹ ضإألا لك ىف ةرطيسم . . ااوفنع دشأ ىف ةيبرغلا ةيلهاجلاو ةوحصلا تأدب دقل
 مويلإو . . اهيفلاخم ةلذتسم « اهءادعأ ةرهاق <« اهلك ةحاسلا ىلع ةرهابلا اهراونأ ةطفسم

 ! لبق یذ نع ارثک لالا ریخت
 ىف ةيمالسإلا ةوحصلا نم“ « ةأطش » نأ هللا لضف نمو . . ىوه دق ةيلهاحلا فصن

 فرعا اك ‹ ةيلهاجلا نم مسقلا اذه ىوه ف ةيوقلا لماوعلا نم تناك ىناغفألا داهجلا

 مالعإلا ناك نو « Sهعع طع 5٥ ءداتمرفلا !ومنتغإ » : ريحألا هباتك ف هسفن نوسين

 ىملاعلا ميتعتلا ف كراش ىلب « زاربإلا نم اهظح ةقيقحلا هذه طعي مل فسألا عم - ىبرعلا
 ! ةيناخفألا ةيضقلا ىلع

 رايہنالا ىلإ هقيرط ىف ةقيقحلا ىف هلكلو . . ةرهاظ ةلوص هل تلاز امف ىناثلا فصنلا امآ

 . . هللا ةنس بسح ماظن اهعم شيعي نأ نكمي ال ىتلا داسفلا لماوع نم لمحي اهب

 4 هعتم مالسإلا ءادعأ كلي ال <« بلاغلا هللا ردق نم بناج ةيلهاخا ٌیوُهو

 ! مالسإلا عقاوو . . ضرألا عقاو نع هراثأ بجح نوكلميالو

 ةرثكلاف . . تارشبملا نم مالسإلا ىف اكيرمأو ابروأ ىف سانلا نم فولألا تاثم لوحدو
 . ءايلعو نوسدنهمو ءابطأ : نيغقثملا نم مهنم ةبلاخلا

 نأ ردجأ لاوحألا هذهف - مالسإلا ىلإ مهتبذتجإ دق ةيمالسإلا ةمألا لاوحأ نإ : لوقن الو

 ىهو . . قحا ةعاصن نم هيف أب « هتاذ مالسإلأ وه ممبذتجأ ىذلا امنإ - ! مهدعبتو مهرفلت

 - ايجع اهاف حتفت ةيلهاج لاو . . اهعالظ ىف ةيلهالا تلغوأ املك ةعاصن دشأ مويلا ودبت

 ةيلاوتم اًتورق ةيلهاجلا كلت تدهج ام دعب مالسإلا ىلع نولبقي نيذلا اهئانبآ نم - اقنحو

 4 قرس ىلع یوتساف ظاتساف هرزآف هاطش جرح عیزک لیجنإلا ف مهمو : نینمولا نع یلاعت لوق ( ۱)
 .[ ۲۹ : حتفلا]



 مهنيب نم ءاسللا للعو - مهيلع اهقنح مغر مهعنمت نأ عيطتست ال اهنكلو . . هنم مهریفنتل
 ! مالسإلا دض ةيلهاحلا ىواعد لكل خراص دحت نہأل -ةصاح

 اب ‹ مالسإال داكي ىذلا ىشحولا ديكلا لك نأ . . مظعألاو لوألا رشبملا ىسلن انل امو

 !؟ ضزألا لك ىف یمالسإلا دلا نم اڌیزم هترمٹ ٹتناک ‹ بیذعتو دیرشتو لیتقت نم هيف

 .  نوملعی ال سالا رثکآ نکلو « هرمآ لع بلاغ هاو #

HH # ¥ 

 . . مداق مالسإلا نإ

 ! كلذك ابروأ اهوقت انإ . . اندحو نحن اهرقن ال

 : هللا دوعومب اًخرف اهوقن نحنو « ًاًعزف اہنولوقي مه
 لوقي ىتح- « دوهيلا نوملسملا لتشيف ‹ دوهيلاو توملسملا لقي ىتح ةعاسلا موقت ال ۶

 . "٩ « ! هلتقاف لاعتف یفلحخ یدوہی اذه ! هللا دبع ای ملسم ای : رجشلاو رجح ا
 نوکت مث . عفرت مث یقبت نآ اھ ہللا ءاشام ضرألا یف یقبتف ‹ ةوبن مکیف نوکت هنإ 3

 یقبیف اضاع اکلم نوکت مث . عفرت مٹ یقبٹ نآ اھ هللا ءاشام سضرألا ف یقبتف ةدشار ةفالخ
 ہلا ءاش ام ضزألا ف یقبیف ‹ ةیربج اًکلم نوکت مث ٭ عفری مٹ یقہی نآ ہللا ءاش ام ضرالا یف
 . « ةوبنلا جاهتم ىلع ةدشار ةفالخ نوكت مث . عفري مث ىقبي نآ هل

 الإ هّلإ الل ديعت نأ اهيلع نإ . . ةليقث ةعبت ةيمالسإلا ةوحصلا ىلع ىقلي هلك !ذه نكلو
 . . ضزألا عقاو ىف ةلعاف تناك نآ موي اه تناك ىلا ةيحلا اهتنحش ساتلا سوفن ىف هللا

 تلفتلا نم ةليوط نورق لالخ هللا الإ هّلإ ال ىلع ىّسغ ىذلا هلک ماکرلا ضفنت نآ اهیلع
 . . فارحنالاو

 ۔ اہٹایضتقم لکب ۔ تئاک نآ موی . ۔ هللا دنع نم تلزنآ موی تناک اہک اھولجت نآ اھیلع

 نم تجرحو هب تءاضتسا اهلك ةيرشبلل ارون تناكف ء ةملسملا ةمألا ةايح ف ةلماع

 . . مالسإلا ىف لحخدي ملو هنید ىلع اھنم یقب نم یتح «اہعاملظ
 هللا ىلص - هلوسر ةئسو هللا باتك ف ةظوفحم . . هللا دنع نم تلزنآ موي تثاك اکل انو

 . . تظفحف اهظفحب هللا لفکت ۔ ملسو هيلع

 , ملسم هجر ( ۲ ) . ۴ : شسوي ( 3 )

 دما ماإلا هجر ( ۳ )
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 . . امتايضتقمب لمعنو « انبولق اه حتفن نأ طقف انيلع

 سانلل ءىضت لعاشم حبصتف « رونلا نم تاسبق بولقلا كلت سبقت ذئدنع
 . . قيرطلا

 . ةيمالسإلا ةوحصلا بجاو كلذ

 لإ لفتت نأ انل نإ امأ « هللا الإ هّلإ ال دعب اذامو : نولوقي ةريسملا نوثطبتسيل اًموق نإ و

 !؟ رخ عوضوم

 هاري عوضوم لك نأو ! رخأ عوضوم كانه سيل هنآ دكؤأل ؛ تاحفصلا هذه تبتك دقو

 ديحب هنأ ةلهو وأل ادب نإو « شنا الإ هّلإ ال تايضتقم نم ةقيقحلا ىف وه « رحآ » سانلا
 ! دیعب دج . . ًاهنع

 ثحببن انوعدو . . اهثيدح- نم انرجض دقف « هللا الإ هّلإ ال نم انوعد : تولوقي نيذلا امآ

 ىلا وحنلا ىلع أولمعا | اولمعا ! مكلطعن ال نحن : مم لوقنف . . ةيلمعلا لولحلا نع

 نوخرصتف نودوعتس مكنآ نم نیقي ىلع اننکلو ! اوختبت یتلا ةیاغلل اًققحم مکرظن یف هنورت
 . . نوقرسب |! قالخأ الو اه ىدابم ال سانلا ! اًبع بهذت اندوهج لك : ةياهنلا ف

 ةصاأخلا مهل اصم نومدقي . . ضعبب مهضعب كتفي . . نولاظتي . . نوشتري . . نوشخي

 ًاوسأ وأ . . ءدبلا ةطقن دنع اتك ايك دوعنو هلك دهجلا ةرمث بهذتف « ةماعلا ةحلصلا » ىلع

 أ ءدپلا ةطقن دنع انك امم

 . . لمعلا نع مكلطعن ال ١ نويلمعلا ١ ةوحنإلا ابيآ . نحت

 ىنایإلا ىضتقلاب |وأدبأ : ىوبنلا جهنملا نمو هللا باتك نم هانملعت اب مكل لوقن (منإ
 ء « ةيئايإ افادهأ * اهلك مكفادهأ اولعجا مث . . هاضتقمب سانلا اوبرف « هللا الإ هّلإ الل

 نوكي فيك اورظنا مث . . هللا الإ هّلإ الب سانلا ءامد ىف ةجرتمو « هللا الإ هّلإ ال نم ةسبان

 كلت نيبو « هللا الإ هّلإ ال جراح اهنوسرامت نيح  ةيلمحلا مكلولح * نيب ةياهنلا ف قرفلا

 . . هايتا لك ىف اجايضتقمب ةموكح « هللا الإ هّلإ ال نم ةثعبنم نوكت نيح اہعاذ لولا
 ايبارخ ىلع ضزألا وعدو « ةيواخ تادعلا وعد : -انع نومعزت ايك - مكل لوقن انسلو

 ! هلا ال هل ال سانلا بولق یف سسؤن یتح
 هذه الو ‹ لت نأ تادعلا هذه نوديري ال مكءادعأ نإ « ةعقاو ةقيقح مكل لوقن اينإ

 . . مهتاوزنو مهئأوهأل نيعضاخ مه نيلذتسم اولظتل « رمعت نأ ضزألا
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 < اههايضتقم ىلع مكسفنأ نوبرت « هللا الإ هلإ الل اودوعت نأ الإ مهنم مكذقني نلو

 . . ضإللا هجو ريغتي ذثدنعو . . اهتيأر تحت داهجلل مكسفنأ نودنجتو

 بابسأالا نوذختت نيح « اًمح ضرألا رمعتسو <« اًقح ةيواغلا تادعلا حاتمثس ذثدنع

 : هللا الإ هّلإ الب ةنمؤم مكبولقو
 اوبذك نكلو « ضرألاو ءاسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل !وقتأو اونمآ یرقلا لهآ نأ ولو

 .  نوبسکی اوناک اب مهانذحآف
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 ؛ اوجردتسي نيذلا ىلإ تفتلت الو « اهتمهم فرعت نأ ةيمالسإلا ةوحصلا ىلع نإ
 !؟ لكاشملل ةيلمعلا مكلولح نيأ ؟ ةيلمعلا مكجتارب نيآ : اهاؤسب « اهتياغ نع لغشنتل

 ! مالسإلا لإ عوجرلا الإ ةمألا هذ ىلمع لح دجوي ال هنإ

 ىه مالسإلا اهيف رشتني نأ هناحبس رق ىتلا ضرألا ىف هللا اهعدوأ تلا تاريخا نإ

 نع اولكن نيح نيملسملا ىديأ نم تعاض اهنكلو . ضرألا هجو ىلع تاريخ مظعأ
 نيملسملا نومرجيو اهراشب نوعتمتسي مهتادعأل كلم مويلا ىهو « ها الإ هلإ ال تایضتقم

 ادب « اهتايضتقم لكب ء هللا الإ هّلإ الل اودوعي ىتح نوملسملا اهديعتسي نو . اهنم
 . هلا ليبس یف داهح ا اهيف اب ۰ كلذ دعب تایضتقملا لکب اڑورمو « یناےیإلا یضتقلاب

 ىقيقحلا لمعلا لحلا ىلع مهدن انإف ء هللا الإ لإ الل اودوع ساتلل لوقن نيح نحف
 نأ طرشب . . ضزألا ف نيكمتلا مه ديعيو « مهرصإ مهنع عفريو « مهنايك مه دري ىذلا

 : هلا مهرمآ |ک امتایضتقمب اولمعی
 فلختسا امك ضرألا ف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هلا دعو #

 ء اًتمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو « مم ىضترا ىذلا مهنيد مه نئكميلو « مهليق نم نيذلا
 . 4 ایش یب نوکرشی ال یننودیعی

 ! مالسإال لبقتسملا نف اوب مأ « ءادعألا ىضرو
 . " 4 اردق ءیش لکل هللا لعج دق « هرمآ غلاب ها نإ

 ۹۷ : فارغالا ( ۱ )

 . 0: روسللا 0 ۲)

 . ۳ : قالضلا (۳)
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 ! مالسإلا ةدوع نم نيقي ىلع ءادعألا نإ : لوقأ داکأ لہ

 18 كوملسلا ١ ىقب نکو

 مهليبسو . . ةقيقح حبصي ىتح سانلا بولق ىف نيقيلا اذه عرز ىه ةوحصلا ةمهمو
 ! هللا لوسر دمع « هللا الإ هّلإ ال ةرذب . . ديدج نم ةيملا ةرذبلأ اوتبنتسي نأ

 ء ءاسلا ىف اهعرفو تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك اثم هللا برض فيك رت لأ $

 . “' # نوركذتي مهلعل سانلل لاغمألا هللا برضيو ءاہير نذإب نیح لک اهلکأ یتؤت

 ؛ < ركشلاو دمحل ا هلو

 ) میهارب]( : ۲۰-۲٢ .
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 ,٠٠.٠.٠ ee erruss eee eens ., يراضخلا ىضتقلا : ًاسداس

 e rss eres ىريبعتلا ىضتقلا : اعباس
 o ns ns . هللا الإ هلإ ال موهفم لع تآرط ىتلا تافارحنالا
 A n هللا الإ هلإ ال ضقاون
 oY ess ا ةيمالسإلا ةوحسملا بجأو





 مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنأإلا

 مالسإلا لوح تاهبش

 عمتجملاو سفتلا ىف
 لوسرلا نم ثا بق

 ديلاقتلا ةكرعم
 ؟ نوملسم نەن له
 ( ۲ ١ ) ةيسالسإلا ةيبرتلا حهنم

 يمالسإلا نقلا جهنم
 ةيناسنإلا سفنلا ىف تاسارد
 ةيرشبلإ ةايحس ىف تابثلاو روطتلا

 نيرشعلا نرقلا ةيلهاأج
 ةينآرق تاسارد

 ةرصاعم ةيركف بهاذم

 فىلۆملل ستک

 رصاعا اتعقإو

 ححصت نآ یغبنپ میهافم

 هئالالدر یئاغفالا داها

 ميركلا نآرقلا نم ةيوبرت سورد
 رصاعملا اعلا لإرحلأل ةيمالسإ ةيۉر

 ةعير لأ قييطت لوح
 يمالسإلا خبراتلا بشكن فيك

 ةيلاس بسك

 ماسلا نرقرشتسلا

 كسرهإو ةنسوبلا ةن نم سورد



 ۹۳ ۳۰۷۰۰ عادیڑلا مقر
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 سفورشلا عناطع

 كییتمنر اپس ۸ اب س الاسایلیج ایا داوا اپا ایررا
 اوامرو 2 ب کو تیک ےہ صا چرا ےب
 یت ؟داردنا ییہ ۳ار 1۴1۲۴۴ تیس ایج راش: اا

 واب لاف اا٣ ادد ۲۴رہ اسب بلب بوس چاٹ ے چووم مک


